إعالن اعادة طرح العطاء رقم (/12ح ك)2016/
الخاص بتورٌد وتركٌب وتمدٌد كوابل مركز البٌانات التابع لمركز تكنولوجٌا المعلومات الوطنً
ٌسر وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات دعوة الشرركات المللٌرا المختصرا والمإ لرا للمشراركا يرً العطراء المرككور
اعاله ويق اآلتً -:
 .1وصف العمل -:
ٌتضمن نطاق العمل لهكا العطاء ما ٌلً:
شراء وتورٌد وتركٌب وتشغٌل ويلص وربط األجهزة والمعدات والكوابل الخاصا بمشروع تمدٌد كوابل مركز البٌانات

التابع لمركز تكنولوجٌا المعلومات الوطنً ويقا ً للمتطلبات الموضلا يً وثٌقا العطاء.
 تورٌد األجهزة والم عدات والكوابل وااللتزام بجدول الكمٌات الموجود يً وثٌقا العطاء باإلضايا إلى أي معدات أو أجهزة
الزما للمشروع.
 .2ثمن نسخا المناقصا الوالدة ( )15دٌنار أردنً غٌر مستردة.
ٌ .3مكن شراء نسخ المناقصا من سكرتٌر لجنرا العطراءات الخاصرا يرً الروزارة ابتردا ًء مرن السراعا العاشررة مرن صرباح ٌروم الثالثراء
الموايق 2117/2/14
ٌ .4تم شراء وثائق العطاء واستالمها من قبل مندوب الشركا بموجب تووٌ رسمً صرادر عرن الشرركا باإلضرايا إلرى نسرخ رسرمٌا
ملدّثا مرن شرهادة تسرجٌل الشرركا وشرهادة المووضرٌن برالتوقٌع علمرا بؤنر لرن ٌرتم بٌرع نسرخ العطراء يرً لالرا عردم تقردٌم ركه
الوثائق.
 .5آخر موعد لبٌع نسخ المناقصا و الساعا الثانٌا من ظهر ٌوم الثالثاء الموايق .2117/2/21
 .6تررم تلدٌررد موعررد للزٌررارة المٌدانٌررا يررً تمررام السرراعا العاشرررة صرربالا مررن ٌرروم االربعرراء الموايررق  2117/2/22يررً مبنررى مركررز
تكنولوجٌا المعلومات الوطنً.
 .7آخرررر موعرررد لقبرررول االستوسرررارات لرررول وثرررائق العطررراء رررو االثنرررٌن الموايرررق  2117/2/27وبالبرٌرررد اإللكترونرررً علرررى العنررروان
التالًNITCRFP@moict.gov.jo وآخر موعد للرد على كه االستوسارات و ٌوم االثنٌن الموايق .2117/3/6
 .8تقدم العرو يً مغلوٌن اثنٌن مغلقٌن ومعنونٌن باسم ورقم العطاء واسم الشركا بوضوح:
 المغلف األول ٌلتوي على العر الونً والمالً و النسخ االلكترونٌا التابعا لهما والوثائق المطلوبا الالزما
(ٌتم تقدٌم العر الونً بـ( ) 3ثالث نسخ ورقٌا ونسخا الكترونٌا والدة على قرص مدمج ( .)CDوٌقدم
العر المالً بـ( ) 3ثالث نسخ ورقٌا ونسخا الكترونٌا والدة على قرص مدمج ( )CDوٌريق ب عر
المناقصا وخالصا بدالت األتعاب الموجودان ضمن نموكج االتواقٌا باللغا العربٌا المريقا بوثائق العطاء
بلٌث ٌكونان معبآن ومختومان وموقعان لسب األصول من قبل المناقص).
 المغلف الثانً ٌلتوي على كوالا دخول المناقصا.
 .9تقدم كوالرا دخرول المناقصرا لسرب نمروكج الكوالرا المريرق بالوثرائق بقٌمرا ( )1000ألرف دٌنرار أردنرً بمغلرف مغلرق منوصرل باسرم
معالً وزٌر االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات ووزٌر تطوٌر القطاع العام باإلضايا لوظٌوت وباسم ورقرم العطراء علرى أن تبقرى سرارٌا
الموعول لمدة (ٌ )91وما ً من تارٌخ تقدٌم العرو .
 .11تريق بالعر الونً المقدم من المناقص شهادة مصدقا بتسجٌل الشركا والنظام األساسً لها.
 .11ترودع العررو يررً صرندوق العطراءات الخاصررا لردل قسررم العطاءات/سركرتٌر لجنرا العطرراءات الخاصرا يرً موعررد أقصراه السرراعا
الثانٌا من ٌوم االربعاء الموايق  2117/3/15من قبل مندوب الشركا المخول بكلك.
 .12سٌتم مبدئٌا يتح العرو الونٌا والمالٌا يً تمام الساعا الثانٌا والنصف من بعد ظهر ٌوم االربعاء الموايق 2117/3/15
ضمن جلسا علنٌا سٌتم بثها على موقع الوزارة االلكترونً.
ٌ .13لق للوزارة إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وبدون أن ٌترتب عن كا اإللغاء أٌا مطالبا مالٌا أو قانونٌرا أو خاليهمرا اتجراه أي
من المناقصٌن المشاركٌن بالعطاء.
ٌ .14مكن للمهتمرٌن االطرالع علرى وثرائق العطراء علرى موقرع الروزارة  www.moict.gov.joعلمرا برؤن ركه النسرخا غٌرر معتمردة
للمشاركا يً العطاء.
 .15سٌتم تلمٌل أجور اإلعالن على من ٌُلال علٌ العطاء.
 .16لمزٌد من المعلومات ٌرجى مراجعا:
سكرتٌر لجنا العطاءات الخاصا _ الطابق الثالث  /قسم العطاءات
وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات _ الدوار الثامن
تلوون / 5815642 :ياكس5861059 :
رئٌس لجنا العطاءات الخاصا

