
 

 شركة مياه اليرموك
 دعوة عطاء إعالن

تعلن شركة مياه اليرموك عن عن طرح العطاء ادناه فعلى الراغبين من ذوي االختصاص باالشتراك بهذا العطاء مراجعة مقر الشركة  / 

ري )النسخ التصنيف ورخصة مهن سارية المفعول و شهادة غرفة التجارة و السجل التجا شهادة شارع بغداد مصطحبين معهم –اربد 

  االثنين اعتبارا من صباح يـوميبدا موعد بيع نسخ العطاء  األصلية أو صورة مصدقة( وتفويض للحصول على وثائق دعوة العطاء.

                                   -وحسب الشروط التالية: 31/5/9132الموافــق 
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 92/5/9132الموافـــق  االحد آخر موعد لبيع نسخ العطاءات نهاية دوام يوم . 

  لفعلى المغبقيمة الكفالة المبينة أعاله مع تحديد رقم واسم العطاء بمغلف منفصلعلى المناقص أن يرفق كفالة بنكية أو شيك مصدق. 

 ولن ينظر بالعرض المالي المقدم ما لم يتم  ثالثة مشاريع مشابهة (1ارفاق ما يثت تنفيذه من مشاريع مشابهة على االقل ) على المناقص

 ارفاق المطلوب .

 .ارفاق ما يثبت حسن االنجاز من صاحب العمل للمشاريع المشابهة 

  المختصة بحضور من يرغب من المناقصين العطاءاتتفتح العروض من قبل لجنة. 

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

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

 dalal_eliwah@yw.com.joاو االيميل االلكتروني : 

                        Rana_khasawneh@yw.com.jo  

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

  لتواصل حوفا الساعة التاسعة صباحا وللتنسيق ا –والتجمع بمكاتب الشؤون الفنية  92/5/9132تاريخ  االثنينموعد زيارة الموقع يوم

 1222213223مع مدير مديرية الشؤون الفنية المهندس : اشرف البطاينة , هاتف : 

  92/5/9132الموافق  الثالثاءاخر موعد لالستفسارات الخاصة بالعطاء يوم. 

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

 مهما تكررت اجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء . 
 مــديرعـام شـركة ميـاه اليـــرموك

 المهــــــنــدس نبــيــل الــزعــــــبي
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