وزارة السياحة واالثار
اعالن طرح عطاء

تعمن و ازرة السياحة واالثار عن طرح العطاء رقم  /71م  3172/فعمى القاىاولين القفىن ين لىائ اااىرة العطىاءا
الحكوقيىىة ال اىىة ال ار عىىة فقىىا فىىو

ا نيىىة و  /او انشىىاء ا نيىىة ) وال ىران ين ىىاهوا مىىصة القناقفىىة ق ار عىىة الىىو ازرة

لمحفوا عم الشروط القر عية لمعطاء.
وفف العقا :صيانة مركز زوار قمعة الكرك وساحة اصطفاف الحافالت.
عمقا انه-:



ضرورة تاايم العروض وف التعميقا



لن ينظر العروض التي تتضقن شروط او تح ظا



والشروط العاقة والهافة والقواف ا

والنقاصج القرفاة هصة الاعىوة.

قهال ة لاعوة وشروط العطاء.

ل ىىن ي ىىتم تس ىىميم نس ىىب العط ىىاء اال قو ىىر ت ىىويض هط ىىي ق ىىن الش ىىركة قرفا ىىا ىىه االو ار الث وتي ىىة لمش ىىركة او

القؤسسة.


لمىىو ازرة الحى

شىىطر او العىىاء العطىىاء اون ا ىىااء االسى ار واون ان يترتىىر عمى صلى ايىىة قسىىاامة قانونيىىة او

قالية.




ثقن نسهة العطاء  71اينار.
قيع االسعار شاقمة لمضراار.
ي ى ىىاا تس ى ىىميم النس ى ىىب اعت ى ىىا ار ق ى ىىن ي ى ىىوم االر ع ى ىىاء القوافى ى ى  3172 /6/73ولعايىى ىىة ي ى ىىوم االر ع ى ىىاء القوافى ى ى

.3172/6/71
يد متتي في تتفي مغ ت ي مغ ت ييك تتعي غيت يدستتايقم تتايد فتتيني تتفيعتتءاق يد فتتيند ي مكي تتعي
 يت ايديتتادعيد ت
د وزدمةيبمىعد ال يتجاوز الساعة  23ظهرا من يىم االربعاء المىافق 3124/2/32ي .ي
 ارفا ك الة اهوا القناقفة عنا ايااع العروض.

عيسى قموه

امين عام وزارة السياحة واالثار

جريدة الراي

جريدة الدستور

جريدة العرب اليوم
ار و التكرم نشر االعالن القرف في رياتكم العراء حسر السعر الرسقي  /الكمقة وصل يوم

الثالثاء القواف  3172/ 6 /77وقوافاتي القطال ة ليتم تساياما حسر االفوا.

واق مو االحترام ,,,

الدكتور ابراهيم سيف
وزير التخطيط والتعاون الدولي
وزير السياحة واالثار

نسهة /العطاءا

نسهة /الااارة القالية
نسهة /تن يص القشاريع

