
 وزارة املياه والري/ سلطة وادي االردن
 3/2222أعالف رقم  -طرح عطاء خاص لوازم 

 

تعلن وزارة املياه والري/ سلطة وادي االردن عن حاجتها لتصميم وتوريد وتركيب شبكات ري 

وخط ناقل من حبرية سدالواله اىل بركة جتمعية ومن ثم إىل الربكة األساسية جلمعية وادي 

املدرس التعاونية و للجمعية االقتصادية للمتقاعدين العسكريني يف منطقة مأدبا / سهول ذيبان 

 ( دومن لكل مجعية واليت سوف يتم زراعتها باالعالف.  0111مخة لسد الوالة مبساحة )املتا

علىىا املناقصىىني مىىن الاىىركات النراعيىىة مىىن ذوي االختصىىاا الىىراقبني باملاىىاركة يف تقىىديم       

عروضهم لتوريد املواد املذكورة وفقًا للمواصفات والكميىات والاىروا العامىة واةاصىة مراجعىة      

اراء اةاصة/ لوازم يف مديرية العطىاءات واملاىايات /مبنىا وزارة امليىاه والىري      أمني سر جلنة ال

الواقع يف الاميساني، خلى  فنىدا املىاريوت، وذلىط لالعىال  علىا املواصىفات والكميىات املطلوبىة          

(  مائتا دينار قري مسادة  وذلط اعتبىارا  011واحلصول علا نسخة من وثيقة العطاء مقابىىىل )

وحتا نهاية الدوام الرمسي ليىوم االثىنني املوافىق     0100/ 6/9وم  الثالثاء املوافق من صىباح يى

، علا أن تسلم العروض الفنية واملالية يف ظرف مغلق، موقع وخمتىوم أصىوليًا و    0100/ 00/9

يف موعىد أقصىاه    0100/ 02/9تود  يف صندوا العطاءات يف نفى  املبنىا يىوم األحىد املوافىق      

اىىرة ظهىرًا وسىىيتم فىىتض العىروض يف نفىى  اليىىوم لىام السىىاعة الثانيىىة  و عىىرب    السىاعة الثانيىىة ع 

 https://www.youtube.com/channel/UCgr5hhiPmAIV8zNi_ZOQTagالرابط أدناه: 

حبيث يتم التجمع يف مكاتب سد  01/9/0100صباح يوم الثالثاء املوافق  املواقع زيارة .0

 العاشرةصباحًا. الساعةذيبان  -لوالة/مأدبا ا
علا   01/9/0100آخر موعد لتقديم االستفسارات اةطية نهاية دوام يوم األحد املوافق  .0

 (. 16-2611925الفاك  رقم )
تقدم كفالة الدخول باملناقصة باسم عطوفة أمني عام سلطة وادي األردن باالضافة اىل   .1

 وظيفته.
ج تقديم عرض املناقصة والنماذج الالزمة يف وثيقة العطاء وختمها علا املناقص تعبئة منوذ .4

 وتعبئة السعر اإلفرادي لبنود العطاء بالكلمات.
حيق لصاحب العمل إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وبدون أن ياتب علا هذا اإللغاء أية  .2

 مطالبة مالية أو قانونية .
 http://www.mwi.gov.joااللكتروني لمزيد من المعلومات يرجى الدخول الى الموقع  .6

 رئي  جلنة الاراء اةاصة / لوازم 
 أمىىىني عام سلطىة وادي األردن      

 املهندسة منار حسن احملاسنة

https://www.youtube.com/
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