
 ( 2222/  11إعالن طرح العطاء رقم )

 مبنى إدارة االغوار الجنوبية  وتنفيذ انشاء

 

ألبنية المقاولين األردنيين المصنفين لدى وزارة األشغال العامة واإلسكان في في مجال اتدعو سلطة وادي األردن 

على ،الرابعة والمسجلين لدى نقابة المقاولين األردنيين  لالشتراك في العطاء أعاله  ةاختصاص انشاء مباني بالفئ

/ أشغال في مبني وزارة المياه و الري/  الرئيسيةالراغبين باالشتراك في هذا العطاء مراجعة أمين سر لجنة الشراء 

دينار غير مستردة وذلك  مئتان ( 222ل )بالطابق الثالث الستالم نسخة من وثيقة العطاء مقا –سلطة وادي األردن 

ام الرسمي ليوم الخميس الموافق وحتى نهاية الدو 28/12/2222الموافق   األربعاءاعتبارا من صــــــباح يـــــــــوم 

 -وفق اآلتي  : .5/1/2223

 -وصف العمل : -

( البلد  -1)رقم ضحو  1يقع المشروع في منطقة االغوار الجنوبية ضمن موقع سلطة وادي االردن على قطعلة رقم            

 حو انشاء مبنى مقتر 2م  252- ة مبنى قائم بمساحة تقريبيةلبلدية االغوار الجنوبية ويشمل المشروع على ازا

بق واحد مكون من ترمربع، مكون من طام(112)احة تقريبيةية مكون من مكاتب و خداماتها بمسادار ضألغرا

يشمل العمل األعمال الكهربائية و  و لحةسجدران خارجية من طوب مزدوج او خرسانة مسلحة وعقدات خرسانية م

 .ن أسوار و أرصفة وساحاتمو األعمال الخارجية  كيةية و الميكانحالص

 

، للتواصل على  مديرية تشغيل  و صيانة االغوار الجنوبية عند مبنى  2223/ 8/1  حداالزيارة الموقع صباح يوم  -

 (2118032110الرقم )

  20-5082151على الفاكس رقم 2223/ 1/ 12 الثالثاءآخر موعد لتقديم االستفسارات الخطية نهاية دوام  -

أعاله في موعد أقصاه الساعة الثانية تودع العروض في صندوق عطــاءات سلـطة وادي األردن في نفس المبنـى  -

بعد الظهر نفس ثانية ، وسيتم فتح العروض في تمام الساعة ال11/1/2223الموافق  خميسالعشرة بعد ظهر يــوم 

 اليوم.

 على المناقص تعبئة النماذج الالزمة في وثيقة العطاء وختمها وتعبئة السعر اإلفرادي لبنود العطاء بالكلمات.  -

 عمل إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وبدون أن يترتب على هذا اإللغاء أية مطالبة مالية أو قانونية.يحق لصاحب ال -

تقدم كفالة الدخول بالمناقصة باسم عطوفة أمين عام سلطة وادي األردن باإلضافة الى وظيفته، يسمح بتقديم بشيك  -

 مصدق.

  http://www.mwi.gov.jo لمزيد من المعلومات يرجى الدخول الى الموقع االلكتروني -

                                                                                                                     

 

   المحلية / أشغــــــــــاللجنة الشراء رئيس                                                         

 أمين عام سلطـــــــــــــــة وادي األردن                                                                                              

 المهنـــــدسة مـنـــار حـسـن الـمـحـاسـنـــــة                                                                                           
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