إعالن طرح العطاء رقم (/10ح ك)2017/
الخاص بتطوٌر وتحدٌث أجهزة الشبكات الخاصة بالشبكة الحكومٌة اآلمنة
ٌسر وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات دعوة الشركاء المحلٌٌن لشركة سٌسكو ()Cisco Gold or Premier Partners
منفردة او مؤتلفة مع شركات محلٌة لتورٌد أجهزة الشبكات الخاصة بالشبكة الحكومٌة اآلمنة وعلى الراغبٌن باالشتراك فً هذا
العطاء مراجعة قسم العطاءات فً الوزارة اعتبارا ً من  2017/6/4لتسلم نسخ العطاء وفق اآلتً :
 .1وصف العمل -:
شراء وتوريد وتركيب ،تنزيل ،تعريف ،تشغيل ،فحص وربط ابررجييط و واهزةطزل ابة ط بمشطرو تحطدي أزةطزل ابشطرت و ابة ط
ب بشرت ابحتوجي اآلجن  ،ب إلض ف ابى اي اعم ل جطلوب في وث ئق ابعط ء.
 .2ثمن نسخة المناقصة الواحدة ( )181دٌنار أردنً غٌر مستردة.
ٌ .3مكنن شنراء نسننخ المناقصنة منن سننكرتٌر لجننة العطناءات الخاصننة فنً الننوزارة ابتندا ًء منن السنناعة العاشنرة منن صننباح ٌنوم االحنند
الموافق .2117/6/4
ٌ .4تم شراء وثائق العطاء واستالمها من قبل مندوب الشركة بموجب تفوٌض رسمً صنادر عنن الشنركة بافةنافة إلنى نسنخ رسنمٌة
مصدقة من شهادة تسجٌل الشركة وشهادة المفوةٌن بالتوقٌع ،كذلك شهادة تثبت أن الشركة (أو قائد االئتالف) شرٌك ( Gold
 )or Premierلشركة سٌسكو علما بأنه لن ٌتم بٌع نسخ العطاء فً حالة عدم تقدٌم هذه الوثائق.
 .5آخر موعد لبٌع نسخ المناقصة هو الساعة الثانٌة من ظهر ٌوم االحد الموافق .2117/6/11
 .6تم تحدٌد موعد للزٌارة المٌدانٌة فً تمام الساعة العاشرة صباحا من ٌوم االثنٌن الموافق  2117/6/12فنً مبننى مركنز تكنولوجٌنا
المعلومات الوطنً.
 .7آخر موعد لقبول االستفسارات حول وثائق العطاء هو ٌوم الخمٌس الموافق  2017/6/15وبالبرٌد افلكترونً على العنوان التالً
 . SGNW@moict.gov.joوآخر موعد للرد على هذه االستفسارات هو ٌوم االربعاء الموافق .2017/6/21
 .8تقدم العروض فً ثالث مغلفات مغلقة و منفصلة و معنونة بوةوح على النحو التالً:
 المغلف األول ٌتةمن العرض الفنً والقرص االلكترونً التابع له مع الوثائق المطلوبة الالزمة (على أن تقندم ( )3ثنالث نسنخ
ورقٌة ( 1أصلٌة و 2صورة) ونسخة إلكترونٌة).
 المغلنف الثننانً ٌتةننمن العننرض المننالً والقننرص االلكترونننً التننابع لننه (علننى أن تقنندم ( )3ثننالث نسننخ ورقٌننة ( 1أصننلٌة و2
صورة) ونسخة إلكترونٌة) وٌتةمن أٌةا نموذج عرض المناقصة معبأ ومختوما وموقعا حسب االصول من قبل المناقص.
 المغلف الثالث ٌتةمن كفالة الدخول بالمناقصة.
 .9تقندم كفالنة دخننول المناقصنة حسننب نمنوذج الكفالننة المرفنق بالوثنائق باسننم معنالً وزٌننر االتصناالت وتكنولوجٌننا المعلومنات ووزٌننر
تطوٌر القطاع العام بافةافة لوظٌفته على أن تبقى سارٌة المفعول لمدة (ٌ )91ومنا ً منن تنارٌخ تقندٌم العنروض وباسنم ورقنم العطناء
وبقٌمة ( )48,000ثمانٌة واربعون الف دٌنار أردنً بمغلف مغلق منفصل (المغلف الثالث).
 .11ترفق بالعرض الفنً المقدم من المناقص شهادة مصدقة بتسجٌل الشركة والنظام األساسً لها.
 .11تودع العروض فنً صنندوا العطناءات الخاصنة لند قسنم العطاءات/سنكرتٌر لجننة العطناءات الخاصنة للنوزارة فنً موعند أقصناه
الساعة الثانٌة من ظهر ٌوم الثالثاء الموافق  2117/7/11من قبل مندوب الشركة المخول بذلك.
 .12سٌتم فتح العروض الفنٌة مبدئٌا ً الساعة الثانٌة والنصف من ظهنر ٌنوم الثالثناء الموافنق  2117/7/11وبعند التقٌنٌم الفننً سنوف
ٌتم فتح العروض المالٌة للشركات التً تم تأهٌلها فنٌا فقط وستعاد العروض المالٌة للشركات األخر مغلقة.
ٌ . 13حق للوزارة إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وبدون أن ٌترتب عن هذا افلغاء أٌة مطالبة مالٌة أو قانونٌة أو خالفهما اتجاه أي
من المناقصٌن المشاركٌن بالعطاء.
ٌ .14مكن للمهتمٌن االطالع على وثائق العطاء على موقع الوزارة  ، www.moict.gov.joعلما بأن هذه النسخة غٌر معتمدة
للمشاركة فً العطاء.
 .15سٌتم تحمٌل أجور افعالن على من ٌُحال علٌه العطاء.
 .16لمزٌد من المعلومات ٌرجى مراجعة:
سكرتٌر لجنة العطاءات الخاصة _ الطابق الثالث  /قسم العطاءات
وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات _ الدوار الثامن
تلفون / 5815642 :فاكس5861059 :
رئٌس لجنة العطاءات الخاصة

