إعالن عطاء:
تعلن شركة المطارات األردنية عن طرح العطاء المبين تاليا:
رقم العطـــــاء
ت2018/1/

الــــمـــــــادة

ثمن نسخة العطــاء

إعالن عطاء تأجير هنجر ومرافقه في مطار

( )100دينار شامل

عمان المدني

الضريبة

تعلن شركة المطارات األردنية عن طرح عطاء تأجير هنجر والمرافق التابعة له في مطار عمان المدني يصلح
كما هو مبين أدناه ،وبحيث يقوم من يحال عليه العطاء بإدامته وادارته واستثماره لمدة ( )5خمس سنوات

اعتبا ار من تاريخ توقيع عقد اإليجار بين شركة المطارات األردنية ومن يحال عليه العطاء وقابل للتمديد بموافقة
شركة المطارات األردنية ،وذلك مقابل بدل إيجار يدفع لشركة المطارات األردنية.
فعلى الجهات الراغبة الدخول في هذا العطاء مراجعة شركة المطارات األردنية/قسم المشتريات في مطار عمان
المدني خالل ساعات الدوام الرسمي للحصول على وثائق العطاء ،هاتف ( )06-4891401فرعي ()3437
واستالم نسخة عن دعوة العطاء والمواصفات وفق الشروط التالية:

 .1ثمن نسخة العطاء غير مستردة وشاملة للضريبة العامة على المبيعات.
 .2غايات االستخدام:
 مستودع شحن جوي
 مستودع قطع غيار طائرات
 مركز صيانة طائرات
 مركز إيواء طائرات
 مستودعات تموين /تخزين لوجستي /سوق حرة
 .3يرفق بالعرض المقدم من الجهة الراغبة بالمشاركة في العطاء صورة مصدقة عن رخصة المهن
والسجل التجاري سارية المفعول.
 .4احضار كتاب تفويض من الجهة الراغبة لشراء نسخة العطاء.
 .5على الجهات الراغبة بدخول العطاء إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق بقيمة ( )18,000دينار
يوضع بمغلف مختوم ومنفصل عن مغلف العرض معنونه باسم شركة المطارات االردنية وكل عرض

غير مرفق به الكفالة البنكي ـ ـ ــة أو الشيك المصدق لن تنظر اللجنـ ـ ـ ــة به ،وسيتم إعادة المغلف الذي

يحتوي على العرض مغلقا لمقدم العرض.

 .6آخر موعد لبيع نسخ العطاء هو الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم األحد الموافق .2018/7/1
 .7سيتم عمل زيارة ميدانية للموقع في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم األربعاء الموافـ ــق ،2018/7/4
وعلى الجهات الراغبة في زيارة الموقع إرسال صور عن بطاقات االحوال المدنية لألشخاص
المشاركين في الزيارة إلى دائرة الخدمات التجارية على العنوان المبين أدناه إلصدار تصاريح الدخول

الالزمة وذلك قبل ( )72ساعة من موعد الزيارة .

 .8ترسل جميع االستفسارات بخصوص العطاء إلى دائرة الخدمات التجارية خطيا و/او بالفاكس و/او

اإليميل الى العنوان المبين ادناه ،في موعد أقصاه الساعة الثالثة من مساء يوم األح ـ ـ ـ ـ ــد المواف ـ ـق
 ،2018/7/8وسيتم تعميم الردود على جميع االستفسارات الواردة لغاية يوم (االربعاء) المواف ـ ـ ـ ـق /11
.2018/7

فاكس :

اإليميل :

064872066

commercial@jac.jo

 .9أخر موعد لتقديم العروض الساعة الثانية عشرة ظه ار يوم (األربعاء) الموافق  ،2018/7/18وكل
عـ ــرض يــرد بعد هذا الوقت والتاريـخ المحددين أعاله يهمل ولن تنظر اللجنــة به.
 .10يحق لشركة المطارات األردنية إلغاء دعوة العطاء في اي وقت وبدون إبداء األسباب في أي مرحلة
من مراحل طرح واحالة العطاء ،ولن تتحمل شركة المطارات األردنية أية مسؤولية قانونية أو مالية عن

إلغاء هذا العطاء أو عن عدم إحالته .
 .11أجور اإلعالنات في كافة الصحف على من يرسو عليه العطاء.
 .12يعتبر نظام االستثمار لشركة المطارات االردنية لسنة  2009وتعديالته مرجعية لهذا العطاء والتعامل
مع أية مستجدات و/أو أمور تتعلق بإحالة وتنفيذ هذا العطاء.
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