دعــــوة عطــــاء
تدعو شركة تطوير العقبة المكاتب والشركات الهندسية المصنفة لدى دائرة العطاءات الحكومية في مجال المياه والصرف الصحي بالفئة
األولى (أ) للعام  0270ولديهم تصنيف ساري المفعول من نقابة المهندسين األردنيين للمشاركة في:

عطـاء رقـم (/8أ)0270/

التصميم التفصيلي وإعداد وثائق العطاء
لتزويد القرية السكنية الجنوبية بمصدر للمياه
يقع المشروع في جنوب مدينة العقبة على الطريق الخلفي ،ويتكون المشروع من خطوط مياه بطول اجمالي من ( 6.922 –8.822متر(
وخزانات مياه ومحطات ضخ مع جميع ما يلزم من أعمال كهروميكانيكية وتحكم وأعمال خرسانية وحماية.
ينقسم العمل في المشروع إلى مرحلة دراسة خيارات تزويد القرية الجنوبية بمصدر للمياه حسب ما هو مقترح في التصميم المبدئي
لتوصيل خدمات البنية التحتية للمشروع ومن ثم التوصية بالخيار األنسب ،والمرحلة الثانية هي اعداد وثائق العطاء والمخططات الهندسية
التفصيلية لجميع أجزاء المشروع وذلك للخيار األنسب  -حسب الشروط المرجعية  -بهدف تزويد القرية السكنية الجنوبية بمصدر للمياه.
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  0270/5/1ولغاية يوم الخميس الموافق  0270/5/72مصطحباً معه الوثائق التالية:
 .7شهادة تصنيف الشركة أو المكتب من دائرة العطاءات الحكومية للعام  0270سارية المفعول وشهادة تصنيف من نقابة المهندسين
األردنيين.
 .0تفويض خطي يحمل خاتم الشركة أو المكتب الرسمي وتوقيع المفوض بالتوقيع عنها يسمح بتسليم وثائق العطاء لحامله.
 .1ثمن نسخة وثائق العطاء ( 722دينار أردني :مائة دينار أردني) غير مستردة ،يتم إيداعها في حساب شركة تطوير العقبة رقم
( )071/021180/7/526/2لدى البنك االستثمار العربي األردني – فرع العقبة مع ضرورة إحضار صورة عن وصل اإليداع.
مالحظـات:
 .7االجتماع وزيارة الموقع للمتقدمين يوم األحد الموافق  0270/5/71في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مكاتب شركة تطوير العقبة.
 .0آخر موعد لقـبول االستفسارات يوم الثالثاء الموافق .0270/5/75
 .1تودع العروض في صندوق العطاءات في شركة تطوير العقبة قبل الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الثالثاء الموافق .0270/5/00
 .2يطلب من الشركات والمكاتب المتقدمة للعطاء إرفاق كفالة دخول عطاء بقيمة ( )1822ثالثة آالف وستمائة 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.
 .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.
 .8يحق لصاحب العمل إحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة.
 .1على 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.
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