دعــــوة عطــــاء
تدعو شركة تطوير العقب ة المقاولين المؤهلين والمصنفين لدى دائرة العطاءات الحكومية في مجال األبنية تخصص إنشاء أبنية بالفئة
الرابعة فما فوق للعام  0230للمشاركة في:

عطـاء

تنفيذ مكاتب اإلدارة اإلنشائية لمشروع ميناء العقبة الجديد
يقع المشرو ع جنوب مدينة العقبة في موقع مشروع ميناء العقبة الجديد بالقرب من مركز حدود الدرة ،وهو عبارة عن إنشاء
لمكاتب (اإلدارة اإلنشائية لمشروع ميناء العقبة الجديد) من المباني الجاهزة (

) بمساحة اجمالية ( )026متر

مربع ومظالت للسيارات مع أعمال تسوية وأعمال تزويد المكاتب بالخدمات من مياه وكهرباء واتصاالت من المصدر.
فعلى من يرغب بالمشاركة في العطاء مراجعة شركة تطوير العقبة في مكاتبها في العقبة فيما بين الساعـة العاشرة صباحا
والساعـة الثانية من بعد الظهر اعتبارا من يوم االثنين الموافق  0230/5/06ولغاية يوم الخميس الموافق 0230/5/13
مصطحبًا معه الوثائق التالية:
 .3شهادة تصنيف الشركة من دائرة العطاءات الحكومية للعام  0230سارية المفعول.
 .0تفويض خطي يحمل خاتم الشركة أو المؤسسة الرسمي وتوقيع المفوض بالتوقيع عنها يسمح بتسليم وثائق العطاء
لحامله.
 .1ثمن نسخة وثائق العطاء ( )55خمس وسبعون دينار أردني غير مستردة ،يتم إيداعها في حساب شركة تطوير العقبة رقم
( )031/021500/3/546/2لدى البنك االستثمار العربي األردني – فرع العقبة مع ضرورة إحضار صورة عن وصل اإليداع.
مالحظـات:
 .3االجتماع وزيارة الموقع للمتقدمين يوم األحد الموافق  0230/0/1في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مكاتب شركة تطوير
العقبة.
 .0آخر موعد لقـبول االستفسارات يوم الثالثاء الموافق .0230/0/5
 .1تودع العروض في صندوق العطاءات في شركة تطوير العقبة قبل الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الثالثاء الموافق
.0230/0/30
 .4يطلب من الشركات والمؤسسات المتقدمة للعطاء إرفاق كفالة دخول عطاء بقيمة ( )5222خمسة آالف دينار.
 .5يحق لصاحب العمل إلغاء العطاء أو إعادة طرحه مرة أخرى دون إبداء األسباب وبدون أن يترتب على هذا اإللغاء أو إعادة
الطرح أية التزامات مالية أو قانونية.
 .0يحق لصاحب العمل إحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة.
 .5على المناقص أن يقدم النسخة األصلية من وثائق العطاء مختومة وموقعة من قبله ولن ينظر في العروض التي تتضمن
أي شروط أو تحفظات مخالفة لشروط دعوة العطاء ،ويجب على المناقص أن يمأل كتاب عرض المناقصة حسب النموذج
المعتمد في دفتر عقد المقاولة مع ختمه وتوقيعه.
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