
  C-T-W-0019-0356   دعوة العطاء رقم

 

تعلن شركة مياه اليرموك عن عن طرح العطاء ادناه فعلى الراغبين من ذوي االختصاص باالشتراك بهذا العطاء 

شهادة التصنيف ورخصة مهن سارية المفعول و شهادة شارع بغداد مصطحبين معهم   –مراجعة مقر الشركة  / اربد 

. يبدا وتفويض للحصول على وثائق دعوة العطاءغرفة التجارة و السجل التجاري )النسخ األصلية أو صورة مصدقة( 

                                   -وحسب الشروط التالية: 17/2/2020الموافــق  االثنينموعد بيع نسخ العطاء اعتبارا من صباح يـوم 

 

  2/3/2020الموافـــق  االثنينآخر موعد لبيع نسخ العطاءات نهاية دوام يوم . 

  على المناقص أن يرفق كفالة بنكية أو شيك مصدق بمغلف منفصل بقيمة الكفالة المبينة أعاله مع تحديد رقم واسم العطاءعلى

 المغلف.

 المناقصين. تفتح العروض من قبل لجنة العطاءات المختصة بحضور من يرغب من 

 .على المناقص ارفاق ما يثت تنفيذه من مشاريع مشابهة وخبراته السابقة 

 . على من يرغب التقدم للعطاء مراجعة إدارة شركة مياه اليرموك للحصول على أية معلومات تخص العطاءات 

 02/7246859مقابل محطة رمضان للمحروقات. تلفاكس رقم:  –شارع بغداد  -على العنوان التالي اربد

 dalal_eliwah@yw.com.joاو االيميل االلكتروني : 

 http://www.yw.com.joاو الموقع االلكتروني للشركة :      

  4/3/2020تاريخ   االحدموعد زيارة الموقع يوم  
  4/3/2020الموافق  االحداخر موعد لالستفسارات الخاصة بالعطاء يوم 

  : 0796619431للتواصل مع مدير مديرية اآلباروالحفر المهندس : وليد طه , هاتف  

 . يحق لشركة مياه اليرموك إلغاء العطاء أو إعادة الطرح دون إبداء أية أسباب ودون تحملها أدنى مسؤولية 

  يرسو عليه العطاء مهما تكررت .اجور اإلعالن على من 

 
 واقبلوا االحترام ،،،،

 

 
 املهندس منتصر فاضل املومين
 مدير عام شركة مياه الريموك

                          

 
 

/ لواء بني كنانه / بئر انتاجية في منطقة سد الوحده مشروع  حفر

 محافظة اربد

 رقم دعوة

 العطاء
 وصف العمل

كفالة دخول 

 املناقصة

 

 مثن النسخة التصنيف

 غري مسرتد 

 ) دينار(

اخر موعد 

لتقديم العروض 

احلادية الساعة  

صباح يوم  عشرة

 االثنني
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  الثالثةللمرة 

 

مشروع  حفر بئر انتاجية 

يف منطقة سد الوحده / لواء 

 بين كنانه / حمافظة اربد

من قيمة  (%3) 

 العرض املقدم

 

 حفر ابار املياه

 
( مائة 125)

ومخسة 

 وعشرون دينارا
9  /3  /2020 
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