إعـــــادة طرح
عطـاء فرصه استثماريه في مطار الملك الحسين الدولي
(تأجير مواقف لسيارات المسافرين ،تأجير السيارات السياحيه ،تأجير
مواقف لسيارات المكاتب السياحية،إقامة واستثمار كافتيريا )
تدعو شركة العقبة للمطارات الشركات المختصة في مجال إدارة وتأجير السيارات السياحية و/أو إدارة
وتأجير مواقف السيارات والمسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والحاصلة على شهادة تسجيل تتضمن
غايات العمل في هذا المجال  ،والراغبين في االشتراك في هذا العطاء (عطاء فرصه استثماريه على نظام
" )"B.O.Tلغايات استثمار وتقديم خدمات ((تأجير مواقف لسيارات المسافرين ،تقديم خدمات لتأجير
مواقف وخدمات سيارات المكاتب السياحية المرخصه حسب االصول ،إقامة واستثمار كافتيريا  ،وإقامة
مكتب لمتابعة األعمال)) وذلك على قطعة االرض المخصصه لهذه الغايه وفقا لما هو وارد في وثائق
العطاء مراجعة دائرة الخدمات المساندة في الشركة ( في مطار الملك الحسين الدولي /العقبة ) للحصول
على نسخه من وثائق العطاء وذلك طبقا ً لما يلي-:
 )1رقم واسم العطاء  ، 1102/01/011/6 :عطاء( :استثمار قطعة أرض ومواقف سيارات بمطار الملك
الحسين الدولي).
 )2ثمن نسخة العطاء  )01( :ثالثون دينار غير مسترده.
 )3وصف العمل  :تأجير مواقف لسيارات المسافرين ،تقديم خدمات لتأجير مواقف وخدمات سيارات المكاتب
السياحية المرخصه حسب االصول ،إقامة واستثمار كافتيريا  ،وإقامة مكتب لمتابعة األعمال) وذلك على
ً
وارد في وثائق العطاء.
قطعة االرض المخصصه لهذه الغايه وفقا لما هو
 )4كفالة الدخول بالعطاء  )0111( :ثالثة آالف دينار أردني.
 )5في حالة تقديم شيك بدالً من كفالة دخول العطاء فيجب أن يكون هذا الشيك مصدقا ً صادراً عن مصرف معتمد
لدى البنك المركزي األردني ساري المفعول لمدة ( )011يوم من تاريخ تقديم العرض  ،وأن يكون باسم مقدم
العرض (كما هو في شهادة التسجيل) ومثبتا ً عليه أسم العطاء ورقمه وبخالف ذلك فلن يقبل هذا الشيك وسيتم
رفض العرض.
 )6آخر موعد لبيع نسخ العطاء الساعه الثانيه من بعد ظهر يوم الخميس الموافق .5112/11/1
 )7تعاد النسخة األصلية من وثائق العطاء بكاملها مختومة وموقعة إلى شركة العقبة للمطارات في مغلف مختوم
وموقع حسب األصول .
 )8تودع العروض في صندوق العطاءات الكائن في دائرة الخدمات المساندة في شركة العقبة للمطــارات (في مطار
الملك الحسين الدولي/في العقبة) في موعـد أقصاه الساعة الثانية من بعد ظهر يوم االحد الموافق
 ،5112/11/11ويكتب على المغلف عطاء (استثمار قطعة أرض ومواقف سيارات بمطار الملك الحسين
الدولي)  ،ويكتب اسم الشركة المتقدمة للعطاء ورقم صندوق البريد ورقم الهاتف.
 )9يمكن للمشاركين في العطاء الذين اشتروا نسخة من وثائق العطاء زيارة المطار واالطالع على موقع األرض
فــي يوم يتم تحديده الحقا ً  ،وذلك بالتنسيق مــع إدارة الشركة علـى هاتف ( /10/1103101فرعي  )120قبل
يومين من تاريخ الزيارة وذلك إلصدار التصاريح الالزمة.
 )11يحق لشركة العقبة للمطارات إلغاء العطاء و/أو إعادة طرحه في أي مرحلة من مراحل العطاء دون إبداء
األسباب ودون أن تتحمل شركة العقبة للمطارات أية مسؤولية ماليه أو قانونيه أو غيرها مقابل ذلك.
 )11يلتزم من يرسو عليه العطاء بتسديد قيمة اإلعالنات في الصحف المحلية مهما تكرر عددها.
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