اػالٌ طرح انؼطاء رلى ( /2ع و ل )2017/شراء
ذرجًح خدياخ تٕاتح انحكٕيح اإلنكررَٔٛح
ذرغبببة ٔةارج ااذتبببااخ ٔذكُٕنٕجٛبببا انًؼهٕيببباخ تبببدػٕج انشبببر اخ انًرةتتبببح نهًشبببار ح اببب ٙانؼطببباء يٕ بببٕع انثحبببس ،
ٔػهبببٗ انبببراغث ٍٛتااشبببرران ابببْ ٙبببةا انؼطببباء يراجؼبببح لتبببى انؼطببباءاخ ٔانًشبببررٚاخ اببب ٙانبببٕةارج اػرثبببارا يبببٍ ٚبببٕو ااحبببد
انًٕااك 2017/02/26ذتهى َتخ انًُالتح ٔاما ً نًا ٚه: ٙ
ٔ .1صف انؼًم  :ذرجًح انةدياخ انًؼهٕياذٛح انر ٙذرٕار ػهٗ تٕاتح انحكٕيبح اانكررَٔٛبح إنبٗ اإلَلهٛيٚبح ٔ ،ذشبًم
م خديح انرفاصٛم انرانٛح (انٕصف ،ااجراءاخ ،انٕشائك انًطهٕتح ،األشةاص انًترفٛد ٍٚيٍ انةديح ،يكاٌ ذمدٚى
انةديحٔ ،لد اَلاة انةديح ،رسٕو انةديح) ،حٛس اٌ ػدد انةبدياخ انًطهٕتبح نهررجًبح  1200خديبح ٔٚمبدر ػبدد
انكهًاخ  240000هًح.
 .2شًٍ َتةح انًُالتح انٕاحدج ( )15خًتح ػشرج دُٚار غٛر يترردج .
ًٚ .3كٍ شبراء َتبخ انًُالتبح يبٍ سبكرذٛرج نلُبح انؼطباءاخ انًحهٛبح اب ٙانبٕةارج اتربداء يبٍ ٚبٕو ااحبد انًٕاابك انًٕاابك
2017/02/26
ٚ .4رى شراء ٔشائك انؼطاء ٔاسراليٓا يٍ لثم يُدٔب انشر ح تًٕجة ذفٕٚض رسً ٙصادر ػٍ انشر ح تاإل ااح انٗ َتةح
يتدلح يٍ رختح انًٍٓ سارٚح انًفؼٕل ٔ انتلم انرلار٘ أ شٓادج ذتلٛم انشر ح ٔشٓادج انًفٕ  ٍٛتانرٕلٛغ ػهًا
تأَّ نٍ ٚرى تٛغ َتخ انؼطاء ا ٙحال ػدو ذٕار ْةِ انٕشائك .
 .5اخر يٕػد نثٛغ َتخ انًُالتح ْٕ َٓاٚح دٔاو ٕٚو ااحد انًٕااك 2017/03/05
 .6اخر يٕػد نمثٕل ااسرفتاراخ حٕل ٔشائك انؼطاء َٓاٚح دٔاو ٕٚو انصالشاء انًٕااك  2017/03/07تانثرٚد اانكررَٔٙ
ػهٗ انؼُٕاٌ ( ٔ ) translate2017@moict.gov.joاخر يٕػبد نهبرد ػهبٗ ااسرفتباراخ ْبٕ َٓاٚبح دٔاو ٚبٕو انةًبٛ
انًٕااك 2017/03/09
 .7ذمدو انؼرٔض ا ٙشالز يغهفاخ يغهمح ٔيُفتهح ٔيؼَُّٕ تٕ ٕح ػهٗ انُحٕ انران: ٙ
 .1المغلف األول ٌحتوي على العرض المالً ووثائق العطاء وكافة األوراق المطلوبة.
 .2المغلف الثانً ٌحتوي على العرض الفنً.
 .3المغلف الثالث ٌحتوي على كفالة دخول المناقصة .
 .8تقدددك كفالددة دخددول المناقصددة ح ددو نمددوفا الكفالددة المرفددق بالوثددائق با ددك معددالً واٌددر ا تصددا و وتكنولولٌددا المعلومدداو با ددافة
لوظٌفته او شٌك مصدق ألمر معالً واٌدر ا تصدا و وتكنولولٌدا المعلومداو با دافة لوظٌفتده وبا دك ورقدك العطداء وبن دبة تقدل
عن  %3من القٌمة ا لمالٌة للعطاء بمغلف مغلق منفصل (المغلف الثالدث علدى ن تبقدى دارٌة المفعدول لمدد (ٌ 90ومدا مدن تدارٌ
اٌداع العروض.

 .9ذٕدع انؼرٔض ا ٙصُدٔق انؼطاءاخ نبدٖ لتبى انؼطباءاخ ٔانًشبررٚاخ  /سبكرذٛر نلُبح انؼطباءاخ انًحهٛبح نهبٕةارج ابٙ
يٕػد ألتاِ ذًاو انتاػح انصاَٛح يٍ تؼد ظٓر ٚبٕو ااحبد انًٕاابك  2017/03/19يبٍ لثبم يُبدٔب يفبٕض يبٍ انشبر ح،
حٛس سرراض انؼرٔض انًرأخرج تغض انُظر ػٍ طرٚمبح ذتبهًٓٛا ٔسبٛرى ابرا انؼبرٔض ابَ ٙفب انٛبٕو اب ٙذًباو انتباػح
انصانصح ذًايا ً .
 .10سٛرى تس جهتح ارا انؼرٔض يثاشرج ػهٗ يٕلغ انٕةارج اانكررَٔWWW.MOICT.GOV.JO ٙ
ًٚ .11كٍ نهًٓرً ٍٛااطالع ػهٗ ٔشائك انؼطباء انًؼًًبح ػهبٗ يٕلبغ انبٕةارج  WWW.MOICT.GOV.JOػهًبا تبأٌ ْبةِ
انُتةح غٛر رسًٛح أٔ يؼرًدج نهًشار ح ا ٙانؼطاء .
 .12سٛرى ذحًٛم اجٕر ااػالٌ ػهٗ يٍ ٚرسٕ ػه ّٛانؼطاء.
ٚ .13حك نهٕةارج إنغاء انؼطاء دٌٔ إتداء األسثاب ٔتدٌٔ أٌ ٚررذة ػٍ ْةا اإلنغاء أٚح يطانثح يانٛح أٔ لإََٛح.
 .14نًيٚد يٍ انًؼهٕياخ ٚرجٗ يراجؼح  -:سكرذٛر نلُح انؼطاءاخ انًحهٛح _انطاتك انصانس  /لتى انؼطاءاخ
ٔةارج ااذتااخ ٔذكُٕنٕجٛا انًؼهٕياخ –اندٔار انصايٍ
5861059
ذهفٌٕ  /5805641 :اا

