
 

                                                           

 دعوة للمشاركة
 ( 1025/ مبادرة /58العطاء رقم )ب

 محافظة معان /إعادة تأهيل موقع قصر الملك عبد هللا األول المؤسسبالخاص  
 (مشاريع المبـــــــادرات الملكيــــــة الساميـــــــة)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :السادة 

شتراك في العطاء موضوع البحث, راجياً منكم مراجعة مديرية إلل تدعوكم دائرة العطاءات الحكومية
لعطاء وعليكم احضار شهادة المناقصات في دائرة العطاءات الحكوميه وبموجب تفويض رسمي لشراء وثائق ا

 :وحسب اآلتي 62/9/6028الموافق  األربعاءالتصنيف السارية المفعول وذلك اعتباراً من يوم 
 

 وصف العمـل -2
 

موقع قصر الملك عبدهللا األول في معان. تشمل األعمال ل إلنشاء واإلنجاز والصيانةيشمل المشروع أعمال ا

لجديدة باإلضافة إلى أعمال الموقع الخارجية. بما في ذلك أعمال تنسيق الموقع تجديد المباني القائمة وبناء المباني ا

 وفقا للمخططات والمواصفات ووثائق العقد. الخارجيوالسياج 

مباٍن تراثية قائمة تتعلق بمساكن الملك عبد هللا األول التي يعود تاريخها إلى بداية القرن ( 9)يتكون المشروع من و

 التقارير الخاصة ووفًقا لوثائق المناقصة المقدمة  صيانتهاالمباني إلى تجديدها وإعادة العشرين. تحتاج هذه 

حديثة نسبياً وبناء مبنى جديد. هذه المباني واقعة ضمن قطعة  مبانٍ  (3) . باإلضافة إلى أعمال صيانةالمرفقة

 دونم.  62أرض بمساحة 
 

تردة، وعلى المقاولين تقديم صورة مصدقة عن ( دينار أردني غير مس300ثمن نسخة المناقصة الواحدة ) -6

 شهادة التصنيف سارية المفعول عند شراء وثائق العطاء.
 

 علماً  6028/ 20/ 3 الموافق األربعاءيوم من  اخر موعد لبيع نسخ المناقصة هو الساعة الثانية عشرة ظهراً  -3

 مياً عة الثانية عشرة والنصف يوابأن صندوق المقبوضات في الدائرة يغلق الس
 

 4/20/6028الموافق الخميستم تحديد موعد زيارة ميدانية لكافة الشركات المشاركة بالعطاء وذلك يوم  -4

 .محطة سكة حديد معان - الساعة الحادية عشرة صباحا"، التجمع في موقع المشروع
 

ذلك ( للمقاولين المدعوين للمشاركة في العطاء موضوع البحث وPre- Bid Meetingتم تحديد موعد ) -5

/ مبنى وزارة وذلك في قاعة اهل العزم 8/20/6028 صباحاً من يوم اإلثنين الموافق العاشرةفي تمام الساعة 

 سكان.إلوا شغال العامةألا
 

ق ــوافــالم نــاإلثني ومــخر موعد لقبول االستفسارات حول وثائق العطاء هو نهاية الدوام الرسمي ليآ -2

، ولن يتم قبول أية استفسارات تصل بعد هذا التاريخ على أن تقدم االستفسارات لديوان دائرة 6028/ 25/20

 العطاءات الحكومية الطابق الثاني في وزارة األشغال العامة واإلسكان/الدوار الثامن.

 



 

                                                           

 

 

مالية أو  يحق لصاحب العمل الغاء العطاء دون ابداء االسباب ودون أن يترتب عن هذا اإللغاء أية مطالبات -2
 قانونية.

 

 تقدم كفالة الدخول بمغلف حسب المتطلبات التالية:  -8
 ( 6028/ مبادرة /85)رقم العطاء:  -
 معان.محافظة  /مشروع ترميم و صيانة وإعادة تأهيل موقع قصر الملك عبد هللا األول المؤسس اسم العطاء: - 

 ضافة الى وظيفته.الكفالة باسم: معالي وزير األشغال العامة واإلسكان باإل -
 مدة سريان الكفالة :  مائة وعشرون يومأ من تاريخ ايداع العروض. -
 ( مائة ألف دينار.200000)  قيمة الكفالة: -
 اسم المناقص كما هو وارد في شهادة التصنيف. -
 

 عاله. وعلى ان تكون مطابقة للنموذج المعتمد وسيتم استبعاد أي عرض مالي يتضمن كفالة مخالفة للشروط أ
لن يتم قبول شيكات بنكية مصدقة بدال من كفالة دخول المناقصة للعطاء وسيتم رفض أي عرض متقدم للعطاء  -9

 كفالته على شكل شيك مصدق.
 

يتم شراء وثائق العطاء واستالمها من قبل مندوب الشركة بموجب تفويض رسمي صادر عن الشركة وحسب  -20
 النموذج المعتمد.

 

 عنوان الدائرة:  -22
 Biddings@gtd.gov.jo-Bد االلكتروني : البري

  www.gtd.gov.jo الموقع على شبكة االنترنت :
 5866292، 5852583الفاكس : 

 

 .ال يسمح للمناقصين بالتقدم لهذا العطاء مؤتلفين -26
 

ث مغلفات مغلقة ومنفصلة، األول يتضمن العرض الفني مع الوثائق المطلوبة ويكتب تقدم العروض في ثال -23
عليه "العرض الفني"، والمغلف الثاني يتضمن العرض المالي ويكتب عليه "العرض المالي"، والمغلف الثالث 

غلف اسم عطاء ويتم وضع المغلفات الثالثة في مغلف رابع مختوم ويكتب على هذا المليتضمن كفالة دخول ا
 المناقص واسم العطاء ورقمه.  

 

الساعة الثانية عشرة  تودع العروض في صندوق العطاءات لدى دائرة العطاءات الحكومية في موعد أقصاه -24
، وسيتم فتح العروض الفنية الساعة الواحدة من بعد ظهر نفس 5/22/6028 الموافق اإلثنين من ظهر يوم

وستعاد العروض المالية  ،ع الدائرة على شبكة االنترنت مباشرةاليوم، وسيتم بث فتح العروض على موق
 للشركات غير المؤهلة ألصحابها مغلقة.  

 

 الخاصـةاءات ـــة العطــس لجنــرئي
 ءات الحكوميةاعام دائرة العطرديم
 ات  ـــود هاشم خليفــدس محمـالمهن 
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