دعــــوة عطــــاء
تدعو شركة تطوير العقبة الشركات صاحبة االختصاص والمسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة للمشاركة في:

عطـاء رقـم (/1خ - )2112/للمرة الثانية
أعمال النظافة والحراسة والصيانة وإدامة الصيانة
لساحات تنظيم حركة الشاحنات رقم ()2،1
يشتمل المشروع على أعمال ال صيانة وإدامة الصيانة والحراسة لساحات اصطفاف الشاحنات ذوات األرقام ( )2،1الواقعة على الطريق الخلفي لمدينة
العقبة ،بحيث تكون مدة المشروع ( )563يوماً تقويمياً ألعمال إدامة الصيانة والحراسة والنظافة ومن ضمنها ( )01يوماً تقويمياً ألعمال الصيانة،
علماً بأن العمل يتكون من العناصر التالية:
 .1أعمال الصيانة للمباني والساحات ومرافق الساحات.
 .2أعمال صيانة األبراج واإلنارة الكهربائية.
 .5أعمال إدامة الصيانة والنظافة والحراسة للساحات بشكل سنوي.
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 األثنين الموافق  2112/2/15ولغاية يوم األحد الموافق  2112/2/10مصطحباً معه الوثائق التالية:
 .1صورة طبق األصل عن رخصة المهن والسجل التجاري سارية المفعول وصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة – دائرة مراقبة الشركات.
 .2تفويض خطي يحمل خاتم الشركة أو المؤسسة الرسمي وتوقيع المفوض بالتوقيع عنها يسمح بتسليم وثائق العطاء لحامله.
 .5ثمن نسخة وثائق العطاء ( )111مائة ديناراً أردني غير مستردة ،يتم إيداعها في حساب شركة تطوير العقبة رقم
( )215/215362/1/384/1لدى البنك االستثمار العربي األردني – فرع العقبة مع ضرورة إحضار وصل اإليداع.
 .8يحق للشركات التي تقدمت للعطاء في المرة األولى الحصول على نسخة مجانية من وثائق العطاء.
مالحظـات:
.1

زيارة الموقع لجميع المتقدمين للعطاء يوم األثنين الموافق  2112/2/21والتجمع في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مكاتب شركة
تطوير العقبة.

.2

آخر موعد لقـبول االستفسارات يوم األربعاء الموافق .2112/2/22

.5

تودع العروض في صندوق العطاءات في شركة تطوير العقبة قبل الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الثالثاء الموافق .2112/2/24

.8

يطلب من الشركات والمؤسسات المتقدمة للعطاء إرفاق كفالة دخول عطاء بقيمة ( )3311سبعة آالف وخمسمائة دينار في مغلف منفصل
عن العرض المالي ،وفي حال تقديم شيك بدال من كفالة الدخول فيجب أن يكون شيكا مصدقا صادر عن مصرف معتمد لدى البنك
المركزي األردني وأن يكون باسم المناقص (كما هو في السجل التجاري) المتقدم للعطاء ومثبتا عليه اسم ورقم العطاء.

 .3يحق 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.
 .6يحق لصاحب العمل إحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة.
 .3على المناقص أن يقدم وبمغلفين منفصلين عرضه الفني وعرضه المالي متضمنا 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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