
علن مجموعة المطار الدولي عن طرح عطاء رقم 01/2023 والخاص بـ:
ُ
ت

فصل شبكة المياه عن شبكة الحريق في مطار الملكة علياء الدولي 

يرجى من السادة المقاولين المصنفين في مجال الكهروميكانيكي درجة رابعة فما فوق والراغبين 
الدولي  المطار  مجموعة  شركة  إدارة  مكاتب  مراجعة  أعاله،  المذكور  العطاء  أعمال  تنفيذ  في 
بوابة  الشحن/  طريق  عبر  الثاني  الطابق   - "ألفا"   مبنى  الدولي  علياء  الملكة  مطار  في  الموجودة 
المشتى؛ للحصول على نسخ وثائق العطاء مقابل مبلغ ١٠٠ دينار أردني غير مستردة؛ وذلك بدل رسوم 

نسخة العطاء، آخذين بعين االعتبار ما يلي: 

1. آخر موعد لشراء وثائق العطاء هو يوم الخميس الموافق 2023/03/09 الساعة 3:00 عصًرا.
2. موعد زيارة الموقع هو يوم اإلثنين 2023/03/20 الساعة 11:00 صباًحا، علًما بأن الزيارة إلزامية.

 (ولغايات إصدار التصاريح األمنية الالزمة لزيارة الموقع، يرجى تزويدنا بصور هويات األحوال المدنية 
وجوازات السفر لألشخاص الذين سيقومون بالزيارة عند التقدم لشراء نسخة العطاء. ولمتابعة 
المذكورة  الهواتف  أرقام  على  الدولي  المطار  مجموعة  بموظفي  االتصال  يرجى  الزيارة،  إجراءات 
زيارة  عند  بهم  الخاصة  العاكسة  السترات  إحضار  الموقع  زّوار  على  ويجب  العطاء،  نسخة  داخل 

الموقع).  
3. آخر موعد لتسليم العروض هو يوم اإلثنين الموافق 2023/04/10 الساعة 3:00 عصًرا، وذلك في 

مكاتب إدارة مجموعة المطار الدولي في العنوان المذكور أعاله. 
م عرض فني وعرض مالي في مغلفات منفصلة؛ باإلضافة إلى نسخة طبق األصل عنهما 

�
4. ُيسل

للعطاء المذكور أعاله.
شكل  على  منفصل  مغلف  في  للعطاء  أردني  دينار  بقيمة 6000  العطاء  دخول  كفالة  إرفاق   .5

كفالة بنكية أو شيك ُمصدق من بنك أردني وبخالف ذلك ُيرفض العرض.
الصالحية  ساريتْي  المهنة  مزاولة  ورخصة  التسجيل  شهادة  عن  األصل  طبق  صورة  إرفاق   .6
للشركات المحلية، وصورة طبق األصل عن الوثائق الرسمية لتسجيل الشركة للشركات األجنبية 

في العرض.
7. تحتفظ مجموعة المطار الدولي بحق إلغاء دعوة العطاء دون إبداء األسباب.

8. مجموعة المطار الدولي غير ملزمة باإلحالة على أرخص األسعار.
األربعاء  يوم  هو  أدناه  المدون  اإللكتروني  البريد  عبر  العطاء  عن  لالستفسارات  موعد  آخر   .9

الموافق 2023/03/22 الساعة 3:30 عصًرا. 
10. على جميع الشركات والمؤسسات االلتزام بسياسات األخالقيات واالمتثال لمجموعة المطار 

الدولي والتي يمكنكم االطالع عليها من خالل الموقع اإللكتروني للشركة.

لالستفسار عن مواصفات العطاء بعد شراء الوثائق، ُيرجى إرسال بريد إلكتروني لدائرة المصادر والمشتريات
Tenders@aig.aero :على

مطار الملكة علياء الدولي، عّمان – األردن
إعالن طرح عطاء رقم 01/2023

 والخاص بـ:

فصل شبكة المياه عن شبكة الحريق
في مطار الملكة علياء الدولي 


