
 
 ة( الخاص2019هـ//21رقم ) فرصة استثماريةاعالن 

بتقديم خدمات االستثمار في مجال انشاء وإدارة وتشغيل ممشى بحري ومرافق سياحية  
( بالشراكة مع DBOتصميم وتنفيذ وتشغيل ) ةتابعه له على نظام عقد مقاول وخدمية

    للمرة الثانية – ةاالقتصادية الخاص ةالعقب ةمنطق ةسلط
                                            

ترغب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة بطرح فرصة استثمارية في مجال االستثمار في بناء 
( بالشراكة مع القطاع الخاص DBOوتشغيل ممشى بحري ومرافق سياحية وخدمية تابعة له على نظام )

مجال تصميم وتنفيذ وتشغيل وإدارة مشروع ممشى بحري محاذي للطريق الساحلي الجنوبي لالستثمار في 
فعلى من يرغب من المستثمرين الذين يمتلكون الخبرة في مجال تصميم وبناء وإدارة وتشغيل المرافق 

للشروط  السياحية الشاطئية والخدمات الترفيهية وتقديم المأكوالت والمشروبات التقدم لهذه الفرصة وفقا  
 المرجعية المعتمدة للمشروع.

وعلى الشركات ذات االختصاص والمستثمرين الراغبين بالمشاركة في هذه الفرصة االستثمارية 
الحصول على نسخة من وثائق الفرصة من مديرية العطاءات الهندسية في سلطة منطقة العقبة االقتصادية 

لمفعول، وكتاب تفويض مصدق بختم الشركة أو الخاصة، شريطة إبراز شهادة تسجيل الشركة سارية ا
االئتالف للشخص المفوض بالحصول على نسخة الفرصة االستثمارية وتسلم الوثائق لحامله ووفقا  لما 

 يلي:
 

بتقديم خدمات االستثمار في مجال  الخاصة( 2019هـ /  /21) :الفرصة االستثماريةرقم واسم  -1

ومرافق سياحية وخدمية تابعه له على نظام عقد مقاولة تصميم انشاء وإدارة وتشغيل ممشى بحري 

 .للمرة الثانية- ( بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةDBOوتنفيذ وتشغيل )

دارة ممشى بحري على واجهة بحرية على الطريق اتصميم و تنفيذ وتشغيل و: وصف العمل -2

(  و بعرض  zonesتقريبا، مقسم الى خمسة مناطق )م ط   1100الساحلي الجنوبي على طول 

البحر  وحسب الرسم التوضيحي  باتجاهمتر لكل منطقة  من حد الجدار البحري   10ال يقل عن  

(  وذلك من خالل  تصميم وبناء وتشغيل وادارة  وإدامة  2لكل منطقة و المبين في الملحق رقم ) 

وعلى منسوبين مختلفين وحسب فرق المنسوب  ممشى بحري  مكون من ممشيين )علوي وسفلي( 

متصلين بأدراج و/أو مصاعد كهربائية  وحسب تصاميم هندسية معمارية يتفق عليها بين الطرفين 

 ما هو مبين في وثائق الفرصة االستثمارية.وحسب 

 مرفق مخطط يبين الموقع المقترح للمشروع في وثائق الفرصة االستثمارية موقع تنفيذ المشروع: -3

 .مجانــا  : وثائق الفرصة االستثماريةثمن نسخة  -4

الواقع في  الخميس: الساعة الثانية عشر من ظهر يوم آخر موعد لقبول االستفسارات الخطية هو -5

 -، بالفاكس أو البريد االلكتروني على العنوان التالي: 09/01/2020

 .etenders@aseza.jo(، بريد الكتروني 0096232091048فاكس رقم )
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 أسس التقييم واإلحالة:طريقة تقديم العروض و -6

عرض فني واداري وآخر مالي يوضع كال  منهما في مغلف منفصل ومغلق ومغلف ثالث  -أ

المغلفات الثالث في مغلف واحد ويكتب عليه من يحتوي على كفالة المناقصة، وتوضع 

 .الخارج اسم ورقم الفرصة االستثمارية واسم الشركة وعنوانها بالكامل

يتم تقييم جميع العروض الفنية المقدمة أوال ، وتفتح العروض المالية ألصحاب العروض  -ب

المالية األخرى لغير الفنية المؤهلة وفقا  لشروط التأهيل الفني المرفقة وتعاد العروض 

 المؤهلين فنيا  مغلقة.

الساعة أقصاه تودع العروض في صندوق العطاءات الكائن في قسم اللوازم في السلطة في موعد  -7

 .03/02/2020في الواقع  ثنيناالالثانيـة عشرة من ظهر يوم 

 

 
 ,,واقبلوا فائق االحترام ,,,,,

 
 

 م. نايف أحمد بخيت                                                              
 رئيس مجلس المفوضين                                                            

 
 
 
 
 

 


