
 عــالن طـرحإ
 الخاص ( 148/2018العطاء المركزي رقم )

 وادي موسى وادي الصدر / -خط الصرف الصحي الناقل مشروع
 

والصرف  المياه اختصاصفي  المصنفون لدى دائرة العطاءات الحكومية األردنيون يدعى المقاولون
        العطاءات دائرة رة عنصادبموجب شهادة تصنيف سارية المفعول  الثالثة وأ الرابعة الفئةب الصحي
  حداأل يومفي هذا العطاء مراجعة دائرة العطاءات الحكومية اعتباراً من  الراغبون بالمشاركة وعلى ,الحكومية
 : تيآلا 16/12/2018 الموافق

 
  وصف العمل  -1

ملااام والماااار  400ططااار  DIPنابياااب الااادكتايل خاااط الصااارف الصاااحي الناطااال مااان خطاااوط أ إعاااادة تنفياااذ
الصااادر الاااى نقطاااة الاااربط الواطعاااة باااالقرب مااان محطاااة الرفااال بجاناااب الشاااار  الساااياحي فاااي بلااادة واد   باااواد 

 .العطاء بوثائق وارد هو وكما الفنية المواصفات وحسب يلزم، ما كل شاملً موسى/ لواء البتراء 
 

وعلااااى المقاااااول تقااااديم صااااورة  ،( دينااااار أردنااااي غياااار مسااااتردة125ثماااان نسااااخة المناطصااااة الواحاااادة    -2
 التصنيف سارية المفعول صادرة عن الدائرة  لدى شراء وثائق العطاء. صدطة عن شهادةم
 

يااتم شااراء وثااائق العطاااء واسااتلمها ماان طباال مناادوب الشااركة بموجااب كتاااب تفااوي  رساامي صااادر عاان   -3
  .حسب النموذج المعتمد الشركة 

 

 17/12/2018 الموافاااقثناااين االلياااوم  آخااار موعاااد لبيااال نساااو المناطصاااة هاااو السااااعة الثانياااة عشااار  هاااراً   -4
 ً  .تمام الساعة الثانية عشر والنصف من نفس اليومفي بأن صندوق المقبوضات يغلق  علما

 

 الموافااااق الثلثاااااء يااااومتاااام تحديااااد موعااااد زيااااارة ميدانيااااة لكافااااة المناطصااااين المشاااااركين بالعطاااااء وذلاااا    -5
ً  الحادية عشر الساعة التجمل ويكون 18/12/2018  . مياه لواء البتراء ةمديري مبنى في صباحا

 

 ربعااااءاأل لياااوم  هاااراً  عشااار الثانياااة السااااعةاء هاااو طاااستفساااارات حاااول وثاااائق العإلآخااار موعاااد لقباااول ا -6
 .19/12/2018الموافـق 

 

 .أكد من استلم كافة وثائق العطاءعلى المقاول الت  -7
 

اء أياااة مطالباااة لغاااإلن يترتاااب عااان هاااذا اأساااباب وبااادون ألباااداء اإلغااااء العطااااء دون إيحاااق لصااااحب العمااال  -8
 و طانونية.أمالية 

 
 
 



 
 

 :غلف منفصل حسب المتطلبات التاليةتقدم كفالة الدخول للمناطصة بم  -9
 (.2018 /148رطم العطاء المركز  :     -       
 موسى واد /  الصدر واد  -الناطل الصحي الصرف خط مشرو  اسم العطاء:  -       
 شغال العامة واإلسكان باإلضافة إلى  و يفته .سم: معالي وزير األإالكفالة ب  -       
 مدة سريان الكفالة: تسعون يوما من تاريو ايدا  العرو .  -       
 الف دينار اردني. عشرون( 20000طيمة الكفالة:    -       
 سم المناطص كما هو وارد في شهادة التصنيف .إ  -       
 بقة للنموذج المعتمد.وعلى أن تكون كفالة الدخول للمناطصة  مطا 
 

 مقااادم  عااار  ماااالي أكفالاااة الااادخول للعطااااء، وسااايتم رفااا  لااان ياااتم طباااول شااايكات بنكياااة مصااادطة بااادل  -10
 كفالته شي  مصدق. للعطاء

 

 نوان الدائرة :ع  -11
 سكان /الدوار الثامنإلشغال العامة واألوزارة ا

 ة الطابــق الثــاني ـدائـــرة العطــاءات الحكومي
 biddings @gtd.gov.jo-w: يبريد اإللكترونال

 www.gtd.gov.joالموطل على شبكة اإلنترنت: 
 . 5857583،  5828412الفاكس :

وعلاااى المقااااولين متابعاااة موطااال الااادائرة علاااى شااابكة اإلنترنااات للحصاااول علاااى الملحاااق التاااي طاااد تصااادر 
 على العطاء 

 

لعطااااءات لااادى دائااارة العطااااءات الحكومياااة فاااي موعاااد أطصااااه السااااعة تاااود  العااارو  فاااي صاااندوق ا -12
وسااااايتم فاااااتل العاااارو  المالياااااة السااااااعة  20/12/2018 الموافااااق الخمااااايسالثانيااااة عشااااار  هاااار ياااااوم 

شااابكة اإلنترنااات  بااات فاااتل العااارو  علاااى موطااال الااادائرة علاااىمااان بعاااد  هااار نفاااس الياااوم وسااايتم  لواحااادةا
 مباشرة .

 
 

 ركزيــــــةيس لجنة العطاءات المرئ    
 ةدير عام دائرة العطاءات الحكوميم

 اتــــس محمود هــاشم خليفدالمهنـ

http://www.gtd.gov.jo/

