
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 اململكة األردنية اهلامشية

 وزارة املياه والري / سلطة وادي األردن

 8/2222إعالن  طرح العطــــاء رقم 

 األردنالزراعية يف وادي  سائب للطرقتوريد اسفلت 

 

جمال الطرق اختصاص انشاء تدعو سلطة وادي األردن املقاولني األردنيني املصنفني لدى وزارة األشغال العامة واإلسكان يف 

واملسجلني لدى نقابة املقاولني األردنيني بالفئة الثالثة واختصاص خلطات اسفلتية بالفئتني اخلامسة والرابعة طرق وصيانة 

 لالشرتاك يف العطاء أعاله.

 

يف  معبأة MC70( طن اسفلت سائب 24( طن و )56) RC 800توريد اسفلت سائب  عبارة عنالعمل  وصف العمل:* 

حمكمة االغالق حسب الشروط واملواصفات الصادرة عن وزارة االشغال العامة واإلسكان اىل مستودع السلطة يف  خمتومة براميل

 مديرية االسناد منطقة الكرمية وذلك مبوجب وثيقة العطاء. –االغوار وبعد التنسيق مع املهندس املشرف 

 

الطابق الثالث مبنى وزارة املياه مديرية العطاءات واملشرتيات الواقع يف  ةباالشرتاك يف هذا العطاء مراجع *على الراغبني 

دينار غري مسرتدة  ون( مخس65الستالم نسخة من وثيقة العطاء مقابـــل )شارع امللك حسني -خلف فندق املاريوت  –والري 

 . 4544/ 5/ 9وافق املاخلميس حتى نهاية الدوام الرمسي ليوم و  6/5/4544اعتبارا من يوم االحد وذلك 

 

مديرية االسناد منطقة -الساعة التاسعة صباحا عند مكتب الطرق الزراعية  24/5/4544حد يوم اال موعد الزيارة: *

 (.5192564225الكرمية ، لتنسيق موعد الزيارة االتصال على الرقم )

 

 . 55-6525961على الفاكس رقم  5/4544/ 26 االثنني نهاية دوام  االستفسارات اخلطية*آخر موعد لتقديم 

*تودع العروض يف صندوق عطــاءات سلـطة وادي األردن يف نفس املبنـى أعاله يف موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة بعد ظهر 

 .الساعة الواحدة بعد الظهر ، وسيتم فتح العروض يف نفس اليوم4544/ 25/5 الــــــموافق ميساخليــــــــوم 

 

 يف وثيقة العطاء وختمها وتعبئة السعر اإلفرادي لكافة بنود العطاء بالكلمات أيضًا. تعبئة النماذج الالزمةعلى املناقص *

 

 إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وبدون أن يرتتب على هذا اإللغاء أية مطالبة مالية أو قانونية. حيق لصاحب العمل*

 

يسمح بأن تكون كفالة األردن باإلضافة اىل وظيفته )عام سلطة وادي  * تقدم كفالة الدخول باملناقصة باسم عطوفة أمني

 الدخول باملناقصة على شكل شيك مصدق(.

  http://www.mwi.gov.joملزيد من املعلومات يرجى الدخول اىل املوقع االلكرتوني 

                                                                                                           أمـــني عام سلطـة وادي األردن 

 ة منار حسن احملاسنةمهندسـلا

http://www.mwi.gov.jo/

