إعالن اعادة طرح عطاء رقم 4112/NBN/ 1
مشروع شبكة األلياف الضوئية الوطني
عطاء خاص بتنفيذ مشروع شبكت االنياف انضىئيت انىطني في محافظاث انشمال
يسر وزارة االتظاالث وتكنىنىجيا انمؼهىماث دػىة المقاولين انمظنفين نذي دائرة انؼطاءاث انحكىميت كمقاول ػاو

وانمقاونين انمظنفين في اختظاص شبكاث االتظاالث بالفئة األولى شريطة أن يتوفر لدييم اختصاص طرق

بالفئة األولى أو الثانية ،وفي حال عدم توفر االختصاص لدى نفس المقاول فعميو تسمية مقاول طرق بالفئة

االولى أو الثانية كمقاول فرعي مسمى.

عمى المقاولين الراغبين باالشتراك مراجعة ىذه الوزارة واحضار شيادة التصنيف سارية المفعول عند الشراء لتسمم
نسخ المناقصة وفق اآلتي -:

 .1وطف انؼمم :توريد وتنفيذ وتمديد وتعميق كوابل األلياف الضوئية وممحقاتيا باإلضافة الى األعمال
المدنية الستكمال شبكة األلياف الضوئية الوطنية وربط المدارس ومديريات التربية والمؤسسات الحكومية

والمستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية وصيانتيا في منطقة الشمال )أربد ،المفرق ،الرمثا ،جرش،
عجمون و االغوار الشمالية) .

 .4ثمن نسخة المناقصة الواحدة (  )1111دينا ار أردنيا غير مستردة.
 .3يمكن شراء نسخ المناقصة من سكرتير لجنة العطاءات الخاصة في الوزارة ابتداء من الساعة العاشرة من
صباح يوم االحد الموافق 4111/11/11

 .2يتم شراء وثائق العطاء من قبل مندوب الشركة بموجب تفويض رسمي صادر عن الشركة باإلضافة إلى
شيادة مصدقة من دائرة العطاءات الحكومية تبين درجة تصنيف الشركة واختصاصيا ،وفي حالة عدم

اكتمال ىذه المتطمبات لن يتم بيع نسخ العطاء.

 .1آخر موعد لبيع نسخ العطاء ىو الساعة الثانية من بعد ظير يوم االحد الموافق 4111/11/44

 .6آخر موعد لقبول االستفسارات حول وثائق العطاء ىو يوم الخميس الموافق 4111/11/46وبالبريد
االلكتروني عمى العنوان التالي 1NBN2014@moict.gov.jo :آخر موعد لمرد عمى ىذه االستفسارات

ىو يوم الخميس الموافق .4111/14/4

 .7تقدم العروض في ثالثة مغمفات مغمقة ومنفصمة ومعنونة بوضوح عمى النحو التالي:


انمغهف األول يتضمن ثالث نسخ من انؼرع انفني(أطم +نسختين) ونسخت انكترونيت مغ
انىثائق انمطهىبت بما فيها خبراث انمناقض ويكتب ػهيه " انؼرع انفني "



المغمف الثاني يحتوي عمى العرض المالي ( 3نسخ ورقية (أصل  +نسختين ونسخة الكترونية



المغمف الثالث يتضمن كفالة دخول المناقصة.

عدد ( ))1إضافة إلى نموذج عرض المناقصة معبئاً وموقعاً حسب األصول.

 .8تقدم كفالة دخول المناقصة بقيمة ( )111111خمسمائة ألف دينار بمغمف مغمق منفصل باسم معالي
وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات باإلضافة لوظيفتو عمى أن تبقى سارية المفعول لمدة () 141

يوماً ،من تاريخ إيداع العروض عمى أن يكون نص الكفالة مطابقا لمنموذج المعتمد المرفق بوثائق
العطاء وكل من ال يقدم ىذه الكفالة بظرف مغمق منفصل وحسب النموذج المرفق بالوثائق سيتم
استبعاد عرضو.

 .9تودع العروض في صندوق العطاءات لدى قسم العطاءات/سكرتير لجنة العطاءات الخاصة لموزارة في
موعد أقصاه تمام الساعة الثانية من ظيريوم االحد الموافق  4111/14/41بغض النظر عن طريقة

التسميم ( سواء باليد أو عن طريق البريد).

ظير.
ا
العروض يوم االحد الموافق  4111/14/41الساعة الثانية والنصف
 .11سيتم فتح
ً
 .11يحق لموزارة إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وبدون أن يترتب عن ىذا اإللغاء أية مطالبة مالية أو
قانونية أو خالفيما من قبل أي من المناقصين المشاركين في العطاء.

 .14سيتم تحميل أجور اإلعالن عمى من يرسو عميو العطاء.

 .13يمكن لمميتمين االطالع عمى وثائق العطاء عمى موقع الوزارة  http://www.moict.gov.joأو عمى
موقع االعالنات الحكومي  ، http://www.advs.gov.jo/عمما بأن ىذه النسخة غير معتمدة

لممشاركة في العطاء.

 .12لمزيد من المعمومات يرجى مراجعة-:

سكرتير لجنة العطاءات الخاصة _ الطابق الثالث

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات _ الدوار الثامن
ص.ب  9913عمان  11191األردن

تمفون / 1811617 :فاكس1861119 :

رئيس لجنة العطاءات الخاصة

