وزارة السياحة واالثار
اعالن طرح عطاء

تعمن و ازرة السياحة واالثار عن طرح العطاء رقم  /51م  3152/فعمى القاىاولين القفىن ين لىائ اااىرة العطىاءا
الحكوقية ال اة الثالثة فقا فوق ( ابنية ) او االاتالف بيف (ال اة الثالثة فقا فوق ابنية) وقاة اول او ثانية قنشىا

قعانية والراغبين باخول ىذه القناقفة قراجعة الو ازرة لمحفول عم الشروط القرجعية لمعطاء.
وفف العقل :عطاء اعقال شمتر قعاني (أساف وقظال ) لمقحافظة عم اآلثار وال سي ساء في قوقع عين
عباطة األثري – األغوار الجنوبية.

عمقا بانو-:

والشروط العاقة والخافة والقواف ا

والنقاذج القرفاة بيذه الاعىوة.



ضرورة تاايم العروض وفق التعميقا



لن ينظر بالعروض التي تتضقن شروط او تح ظا



ل ىىن ي ىىتم تس ىىميم نس ىىب العط ىىاء اال بقوج ىىف ت ىىويض خط ىىي ق ىىن الش ىىركة قرفا ىىا ب ىىو االوراق الثبوتي ىىة لمش ىىركة او



لمىىو ازرة الحىىق بشىىطف او العىىاء العطىىاء اون ابىىااء االسىىباف واون ان يترتىىف عمى ذلىىك ايىىة قسىىاامة قانونيىىة او

قخال ة لاعوة و شروط العطاء.

القؤسسة.
قالية.


ثقن نسخة العطاء  11اينار.



جقيع االسعار شاقمة لمضرااف.



يبى ىىاا تسى ىىميم النسى ىىب اعتبى ىىا ار قى ىىن يوووووم االربعوووواء الموافوووو  3102 /6/5ولغايووووة يوووووم االربعوووواء الموافوووو
. 3102/6/03



يىىتم ايىىااع الع ىرض ال نىىي و القىىالي فىىي قعمىىف قعمىىق يحتىىوي عم ى قعم ىىين قن فىىمين ويكتىىف عميىىو اسىىم ورقىىم
العطاء في فناوق العطاءا



. 3102/6/01

بقكاتف الو ازرة بقوعا ال يتجاوز السىاعة  03ظه ار من يوم االربعاء الموافو

ارفاق ك الة اخول القناقفة عنا ايااع العروض.

عيسى قموه
امين عام وزارة السياحة واالثار

جريدة الراي

جريدة الدستور

جريدة العرب اليوم
ارجو التكرم بنشر االعالن القرفق في جرياتكم العراء حسف السعر الرسقي  /بالكمقة وذلك يوم
االربعاء القوافق  3152/ 6 /1وقوافاتي بالقطالبة ليتم تساياىا حسف االفول.

واقبمو االحترام ,,,

الدكتور ابراهيم سيف
وزير التخطيط والتعاون الدولي
وزير السياحة واالثار

نسخة /العطاءا

نسخة /الااارة القالية

نسخة /تن يذ القشاريع

