إعالن طرح العطاء رلم (/3ح ن)2017/
الخاص بإعادة هندسة االجراءات إلدارة التأمٌن الصحً
ٌسر وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات دعوة الشركات المحلٌة المختصة منفردة او مؤتلفة لتمدٌم خدمات استشارٌة إلعادة
هندسة اإلجراءات لجمٌع خدمات إدارة التأمٌن الصحً المشار إلٌها بوثائك العطاء ولمتطلبات األتمتة وعلى الراغبٌن باالشتران فً
هذا العطاء مراجعة لسم العطاءات فً الوزارة اعتبارا ً من  2017/4/9لتسلم نسخ العطاء وفك اآلتً :
 .1وصف العمل -:
ٌتضمن نطاق العمل لهذا العطاء ما ٌلً:
 دراسة سٌر العمل لجمٌع لخدمات الممدمة من إدارة التأمٌن الصحً واعادة هندستها واعتماد اإلجراءات المعاد هندستها.
 تسلٌم جمٌع المخرجات المتعلمة بنشاطات إعادة الهندسة كما ٌتضمن نطاق العمل.
 عمد ورشات توعوٌة ونمل المعرفة للمدراء ورؤساء األلسام لكل من إدارة التأمٌن الصحً و وزارة تطوٌر المطاع العام.
 تنفٌذ نشاطات إدارة المشارٌع وأٌة أعمال أخرى بحسب ما ورد فً وثٌمة العطاء.
 .2ثمن نسخة المنالصة الواحدة ( )55دٌنار أردنً غٌر مستردة.
ٌ .3مكنن شنراء نسننخ المنالصنة منن سننكرتٌر لجننة العطناءات الخاصننة فنً الننوزارة ابتندا ًء منن السنناعة العاشنرة منن صننباح ٌنوم االحنند
الموافك .2517/4/9
ٌ .4تم شراء وثائك العطاء واستالمها من لبل مندوب الشركة بموجب تفوٌض رسمً صادر عنن الشنركة باإلضنافة إلنى نسنخ رسنمٌة
مصدلة من شهادة تسجٌل الشنركة وشنهادة المفوضنٌن بنالتولٌع علمنا بأننل لنن ٌنتم بٌنع نسنخ العطناء فنً حالنة عندم تمندٌم هنذ
الوثائك.
 .5آخر موعد لبٌع نسخ المنالصة هو الساعة الثانٌة من ظهر ٌوم األحد الموافك .2517/4/16
 .6آخر موعد لمبول االستفسارات حول وثائك العطاء هو ٌوم الخمٌس الموافك  2017/4/20وبالبرٌد اإللكترونً على العنوان التالً
 .HIA-BPR@moict.gov.joوآخر موعد للرد على هذ االستفسارات هو ٌوم االربعاء الموافك .2017/4/26
 .7تمدم العروض فً ثالث مغلفات مغلمة و منفصلة ومعنونل بوضوح باسم ورلم العطاء واسم الشركة على النحو التالً:
 المغلف األول ٌتضمن العرض الفنً والمرص االلكترونً التابع لل مع الوثائك المطلوبة الالزمة (على أن تمندم ( )3ثنالث نسنخ
ورلٌة ( 1أصلٌة و 2صورة) ونسخة إلكترونٌة).
 المغلنف الثننانً ٌتضننمن العننرض المننالً والمننرص االلكترونننً التننابع لننل (علننى أن تمنندم ( )3ثننالث نسننخ ورلٌننة ( 1أصننلٌة و2
صورة) ونسخة إلكترونٌة) وٌتضمن أٌضا نموذج عرض المنالصة معبأ ومختوما ومولعا حسب االصول من لبل المنالص.
 المغلف الثالث ٌتضمن كفالة الدخول بالمنالصة.
 .8تمندم كفالنة دخننول المنالصنة حسننب نمنوذج الكفالننة المرفنك بالوثنائك باسننم معنالً وزٌننر االتصناالت وتكنولوجٌننا المعلومنات ووزٌننر
تطوٌر الماع العام باإلضافة لوظٌفتل علنى أن تبمنى سنارٌة المفعنول لمندة (ٌ )95ومنا ً منن تنارٌخ تمندٌم العنروض وباسنم ورلنم العطناء
وبمٌمة ( )4,500اربعة االف وخمسمائة دٌنار أردنً بمغلف مغلك منفصل (المغلف الثالث).
 .9ترفك بالعرض الفنً الممدم من المنالص شهادة مصدلة بتسجٌل الشركة والنظام األساسً لها.
 .15تودع العروض فنً صنندوق العطناءات الخاصنة لندى لسنم العطاءات/سنكرتٌر لجننة العطناءات الخاصنة للنوزارة فنً موعند ألصنا
الساعة الثانٌة من ظهر ٌوم االربعاء الموافك  2517/5/15من لبل مندوب الشركة المخول بذلن.
 .11سٌتم فتح العروض الفنٌة مبدئٌا ً الساعة الثانٌة والنصف من ظهر ٌوم االربعناء الموافنك  2517/5/10وبعند التمٌنٌم الفننً سنوف
ٌتم فتح العروض المالٌة للشركات التً تم تأهٌلها فنٌا فمط وستعاد العروض المالٌة للشركات األخرى مغلمة.
ٌ . 12حك للوزارة إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وبدون أن ٌترتب عن هذا اإللغاء أٌة مطالبة مالٌة أو لانونٌة أو خالفهما اتجا أي
من المنالصٌن المشاركٌن بالعطاء.
ٌ .13مكن للمهتمٌن االطالع على وثائك العطاء على مولع الوزارة  www.moict.gov.joعلما بأن هذ النسخة غٌر معتمدة
للمشاركة فً العطاء.
 .14سٌتم تحمٌل أجور اإلعالن على من ٌُحال علٌل العطاء.
 .15لمزٌد من المعلومات ٌرجى مراجعة:
سكرتٌر لجنة العطاءات الخاصة _ الطابك الثالث  /لسم العطاءات
وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات _ الدوار الثامن
تلفون / 5855642 :فاكس5861059 :
رئٌس لجنة العطاءات الخاصة

