فرص استثمارية سياحية
إيمانا ً بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص وخلق فرص العمل مع المحافظات تعلن وزارة السياحة واالثار
عن طرح الفرص اإلستثمارية السياحية التالية:
 .1موقع استراحة ومطعم طبقة فحل في محافظة إربد(.عطاء رقم  2017/14للمرة األولى)
 .2موقع متنزه غابات اشتفينا في محافظة عجلون(.عطاء رقم  2017/11للمرة الثالثة).
 .3موقع كافتيريا مركز زوار الشوبك وصالة العرض في الشوبك(.عطاء رقم  2017/12للمرة
الثالثة).
 .4كافتيريا أخفض بقعة على سطح األرض في محافظة الكرك(.عطاء رقم 2017/13للمرة
األولى).
 .5كافتيريا ومحالت عدد( )3في مركز زوار قلعة القطرانة في محافظة الكرك(.عطاء
رقم 2017/15للمرة الرابعة).
ويدعى لها جميع المؤهلين من الشركات والمؤسسات والجمعيات الربحية و غير الربحية والتعاونية
السياحية والبيئية بصفة منفردة او متآلفة لتقديم عروضهم الفنية والمالية من اجل ادارة وتشغيل مرافق
خدمات أي من الفرص السياحية أعاله من قبل القطاع الخاص .
وعلى المتقدم إدارة الموقع بما يتناسب وقيمته السياحية والبيئية وبما يضمن صيانة الموقع بشكل
مستمر والحفاظ على موجوداته وحماية البيئة والخدمات العامة للموقع واالشراف عليه والمحافظة على
النظافة ,فعلى الجهات المهتمة بأي فرصة من الفرص أعاله مراجعة وزارة السياحة واالثار او مديرية
السياحة في المحافظة المعنية للحصول على الشروط المرجعية حسب االصول.
مع مراعاة ما يلي-:
 ضرورة تقديم العروض وفق التعليمات والشروط والمواصفات والنماذج المرفقة بشروط العطاء.
 لن يتم النظر بالعروض التي تتضمن شروط او اي تحفظات.
 توزع نسخ العطاءات مجاناً.
 للوزارة الحق بإستبعاد اي عرض من العروض اذا اخل بشروط دعوة العطاء.
 للوزارة الحق بشطب او الغاء أي من العطاءات أعاله دون ابداء االسباب ودون ان يترتب على ذلك
أي مسائلة قانونية او مالية.
 يبدأ تسليم النسخ اعتبارا ً من صباح يوم األحد الموافق .2017/5/ 14
 يتم تقديم العرض الفني والمالي وكفالة دخول العطاء بمغلفات منفصلة يكتب عليها اسم ورقم العطاء
وحسب الشروط المرجعية للعطاء.
 ارفاق كفالة دخول العطاء ( حسب الشروط المرجعية لكل عطاء ) عند ايداع العروض ويقبل الشيك
المصدق حسب األصول.
 تودع العروض في صندوق العطاءات بمكاتب وزارة السياحة واآلثار بموعد أقصاه الساعة ()12
ظهرا ً يوم األربعاء الموافق .2017/6/14
 اجور االعالنات على المستثمرين الذين ترسو عليهم العطاءات مهما تكررت.
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