إعالن طرح العطاء رلم (/5ح ن)2017/
الخاص بمشروع بوابة تمكٌن االعمال
ٌسر وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات دعوة الشركات المحلٌة المختصة منفردة او مؤتلفة لتمدٌم خدمات تصمٌم وتطوٌر
بوابة تمكٌن االعمال المشار إلٌها بوثائك العطاء وعلى الراغبٌن باالشتران فً هذا العطاء مراجعة لسم العطاءات فً الوزارة
اعتبارا ً من  2017/5/77لتسلم نسخ العطاء وفك اآلتً :
 .7وصف العمل -:
ٌتضمن نطاق العمل لهذا العطاء ما ٌلً:
 تمدٌم خدمات دراسة متطلبات العمل والتحمك من دراسة إعادة هندسة االجراءات الخاصة بخدمات بوابة تمكٌن االعمال
 تمدٌم خدمات تصمٌم  ،تطوٌر ،تنزٌل ،تعرٌف ،تشغٌل ،فحص وربط البرمجٌات واألجهزة الخاصة بمشروع بوابة تمكٌن
االعمال وفما ً للمتطلبات الموضحة فً وثٌمة العطاء.
 .2ثمن نسخة المنالصة الواحدة ( )711دٌنار أردنً غٌر مستردة.
ٌ .3مكن شراء نسخ المنالصة من سكرتٌر لجنة العط اءات الخاص ة ف ً ال وزارة ابت دا ًء م ن الس اعة العاش رة م ن ص باح ٌ وم االربع اء
الموافك .2177/5/77
ٌ .4تم شراء وثائك العطاء واستالمها من لبل مندوب الشركة بموجب تفوٌض رسمً صادر ع ن الش ركة بااض افة إل ى نس خ رس مٌة
مصدلة من شهادة تسجٌل الش ركة وش هادة المفوض ٌن ب التولٌ  ،علم ا بأن ل ن ٌ تم بٌ نس خ العط اء ف ً حال ة ع دم تم دٌم ه ذ
الوثائك.
 .5آخر موعد لبٌ نسخ المنالصة هو الساعة الثانٌة من ظهر ٌوم االربعاء الموافك .2177/5/24
 .6آخر موعد لمبول االستفسارات حول وثائك العطاء هو ٌوم االربعاء الموافك  2017/5/37وبالبرٌد االكترونً على العنوان التالً
 .BEP2017@moict.gov.joوآخر موعد للرد على هذ االستفسارات هو ٌوم الثالثاء الموافك .2017/6/6
 .7تمدم العروض فً ثالث مغلفات مغلمة و منفصلة ومعنون بوضوح باسم ورلم العطاء واسم الشركة على النحو التالً:
 المغلف األول ٌتضمن العرض الفنً والمرص االلكترونً التاب ل م الوثائك المطلوبة الالزمة (على أن تم دم ( )3ث الث نس خ
ورلٌة ( 7أصلٌة و 2صورة) ونسخة إلكترونٌة).
 المغل ف الث انً ٌتض من الع رض الم الً والم رص االلكترون ً الت اب ل (عل ى أن تم دم ( )3ث الث نس خ ورلٌ ة ( 7أص لٌة و2
صورة) ونسخة إلكترونٌة) وٌتضمن أٌضا نموذج عرض المنالصة معبأ ومختوما ومولعا حسب االصول من لبل المنالص.
 المغلف الثالث ٌتضمن كفالة الدخول بالمنالصة.
 .8تم دم كفال ة دخ ول المنالص ة حس ب نم وذج الكفال ة المرف ك بالوث ائك باس م مع الً وزٌ ر االتص االت وتكنولوجٌ ا المعلوم ات ووزٌ ر
تطوٌر المطاع العام بااضافة لوظٌفت على أن تبمى سارٌة المفعول لمدة (ٌ )91وم ا ً م ن ت ارٌخ تم دٌم الع روض وباس م ورل م العط اء
وبمٌم ة ( )10,000عش رة االف دٌن ار أردن ً بمغل ف مغل ك منفص ل (المغل ف الثال ث) .ف ً ح ال االئ تالف تم دم الكفال ة باس م
الشركة  Leaderاو باسم االئتالف
 .9ترفك بالعرض الفنً الممدم من المنالص شهادة مصدلة بتسجٌل الشركة والنظام األساسً لها.
 .71تودع العروض ف ً ص ندوق العط اءات الخاص ة ل د لس م العطاءات/س كرتٌر لجن ة العط اءات الخاص ة لل وزارة ف ً موع د ألص ا
الساعة الثانٌة من ظهر ٌوم الثالثاء الموافك  2177/6/21من لبل مندوب الشركة المخول بذلن.
 .11سٌتم فتح العروض الفنٌة مبدئٌا ً الساعة الثانٌة والنصف من ظه ر ٌ وم الثالث اء المواف ك  2177/6/21وبع د التمٌ ٌم الفن ً س وف
ٌتم فتح العروض المالٌة للشركات التً تم تأهٌلها فنٌا فمط وستعاد العروض المالٌة للشركات األخر مغلمة.
ٌ . 12حك للوزارة إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وبدون أن ٌترتب عن هذا االغاء أٌة مطالبة مالٌة أو لانونٌة أو خالفهما اتجا أي
من المنالصٌن المشاركٌن بالعطاء.
ٌ .13مكن للمهتمٌن االطالع على وثائك العطاء على مول الوزارة  ، www.moict.gov.joعلما بأن هذ النسخة غٌر معتمدة
للمشاركة فً العطاء.
 .14سٌتم تحمٌل أجور ااعالن على من ٌُحال علٌ العطاء.
 .15لمزٌد من المعلومات ٌرجى مراجعة:
سكرتٌر لجنة العطاءات الخاصة _ الطابك الثالث  /لسم العطاءات
وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات _ الدوار الثامن
تلفون / 5815642 :فاكس5861059 :
رئٌس لجنة العطاءات الخاصة

