
 

 

 

 

 

  عطاء طرح إعالن

البترا التىموي السياحي إقليمصادر عه سلطة   

 
 ه، والطاغج  ى  ثبتر  زطا     ً    ص م  ب    ى  الطاثع    ثبلنئ  خ الط  ط المص  ونى     ً     ب  و المق  بولى سعى ٌ  

علم ب   19/9/2021المىا     اتح س، اعزجبضا     ٌ ى  م الجزطا الزومىي السٍبحً طاجعخ سلطخ إقلٍ ادالعطبء

 :الزبلٍ للشطوط  بو قل عطبء  سزقل ع  اَذط وثأ  ك

 

 ثمه وسخة العطاء قيمة كفالة دخول العطاء وصف العمل رقم العطاء

اسنلزٍخ   زىحبد وذلطبد شطوع  2021/ 8  خ 

ورطقٍعبد  ً  وبط   زنطقخ زاذل 

 إقلٍم الجزطا

 %(      قٍم  خ الع  ط 2)

س بضٌخ لم  سح رس  عى  ٌى   ب 

    ربضٌد إٌساع العطو 

( زٌو        بض غٍ        ط 200)

  سزطزه

 شطوع ذلطبد اسنلزٍخ واطبضٌف  2021/ 9  خ 

 وسظ الجلس

%(              قٍم          خ 2.5)

الع     ط  س     بضٌخ لم     سح 

رس  عى  ٌى   ب      ر  بضٌد 

 إٌساع العطو 

( زٌو        بض غٍ        ط 125)

  سزطزح

                 

 .27/9/2021المىا     اتثوٍ    ظهط ٌى  الثبنٍخ السبع    ى آذط  ىعس لجٍع نسد العطبء -1

           ظهط ٌى   عشطه الثبنٍخ (12:00  العطبءاد  ً  ىعسه أقصبه السبعخ )ىزع العطو   ً صوسور -2

    . 28/9/2021المىا    الثالثبء

على المزقس  للعطبء إحضبض رهبزح رصوٍف سبضٌخ المنعى  . -3  

ضس مً أص ل ص بزض ع    رن ىٌ كز بة ت رسلم وثبئ  العطبء إت للمق بو  ننس   أو     ٌوٍج   ثمىج ت   -4

  الشطكخ او ثمىجت صىضه  ع ذزم أصل    الشطكخ وحست الومىشج المعزمس.

 صا اإللغبء أٌخ  طبلجخ  بلٍخ  لىزو  إثساء األسجبة وثسو  أ  ٌزطرت ع العطبءٌح  لصبحت العمل إلغبء  -5

 .قبنىنٍخ أو

    ىقعخ  و  و  رزى خ ثربرم المكزتعلى الموبقص رقسٌم نسرخ الىثبئ  األصلٍخ كب لخ ثحٍث ركى -6  

 ٌزضم ووٌقس  العط   زكب ال و ً ظطف  رزى   كزىة علٍ     الربضج ضقم العطبء واسم العطبء 

 .رأ ٍ  زذى  العطبءكنبلخ  العط 

.% لكل عطبء50وثوسجخ     ٌطسى علٍ  العطبء  همب ثلغذ ضسى  اإلعال  على -7  

ٌطجى ظٌبضح  ىقعوب اتلكزطونً:  ح  قس رصسض تحقب ٌخ  الوأ لالطالع على وثٍقخ العطبء -8  
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   د. سليمان علي الفرجات
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