
  عطاء طرح إعالن

البترا التنموي السياحي إقميمصادر عن سمطة   
ا العطوا  ، والراغبوون باشتواراك فوي ىوذفما فوق الرابعو بالفئة الطرقالمصنفون في مجال و  المقاولوندعى ي

لمتووروط  اوفقوو 77/7/7272الموافووق  الثالثووا ، اعابووارا موون يوووم م الباوورا الانموووس الطوويا يمراجعووة طوومطة   مووي
 :يوالاال

 ثمن نسخة العطاء قيمة كفالة دخول العطاء وصف العمل رقم العطاء
متروع فاح واعبيد طريق ذراع  7272/ 5م خ 

  ماش/ المر مة اشولى
 %( من  يمة العرض3)

طوووارية لمووودن اطوووعون يوموووا 
  من ااريخ  يداع العروض

( دينووووووووووووووووار غيوووووووووووووووور 75)
 مطارده

                 

  وصف العمل : -2
الفاو ات والفرتيات لمطريق الرابط ما بين التارع الرئيطي مو ع الو دات الطكنية في  انفيذ اعمال

مار اقريبي وبعرض مافاوت. ياضمن اعمال  1220البارا بطول  –البيضا  –منطقة ذراع  ماش 
وأعمال الطمم  1نبوبية عدد وعبارن أ 2ية عدد  الفاو ات والفرتيات البيس كورس وعبارات صندو 

 الالزمة.

 .9/8/7272الموافق   اشثنينمن ظير يوم  هالثانية عتر الطاعو  ىو آخر موعد لبيع نطخ العطا  -7

        من ظير يوم  عتره الثانية (27:22ق العطا ات في موعده أ صاه الطاعة )ودع العروض في صندو ا -3
    . 22/8/7272الموافق  الثالثا 

عطا    ضار تيادن اصنيف طارية المفعول .عمى الماقدم لم -4  

رطومي أصول صوادر عون  افوويضكاوا  ش اطمم وثائق العطا   ش لممقاول نفطو أو من ينيبو بموجو    -5
  التركة او بموج  صوره مع خام أصل من التركة و ط  النموذج المعامد.

ىذا اإللغا  أية مطالبة  مىع دون  بدا  األطبا  وبدون أن يارا  العطا ي ق لصا   العمل  لغا   -6
 . انونية مالية أو

 عمى المنا ص اقديم نطخة الوثائق األصمية كاممة ب يث اكون مو عة منو و مخاومة بخاام المكا  -7  
 ياضمنو ويقدم العرض ماكامال وفي ظرف مخاوم مكاو  عميو من الخارج ر م العطا  واطم العطا  

 .اأمين دخول العطا كفالة  العرض

.من يرطو عميو العطا  ميما بمغت رطوم اإلعالن عمى -8  
يرجى زيارن مو عنا اشلكاروني:  ية مال ق  د اصدر ش قا وأ لالطالع عمى وثيقة العطا  -9  
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