إعالن طرح العطاء رقم (;/6ح ك)2017/
الخاص بتوريد أجهزة كمبيوتر شخصية وطابعات في مكاتب البريد
يسرررر وزارة ااتصررراات وتكاولوجيرررا المعةومرررات دعررروة الشرررركات المحةيرررة المختصرررة لةتقررردم لةعطررراء اعرررال وفقرررا لوثررراال العطررراء
والشروط المبياة أداا لتسةم اسخ العطاء اعتبارا ً من يوم ااحد الموافل  716</>/61وفل اآلتي :
 .6وصف العمل  -:توريد أجهزة كمبيوتر شخصية وطابعات في مكاتب البريد وفقا ً لةكشف المرفل في وثاال العطاء .
 .7ثمن اسخة المااقصة الواحدة ( )611دياار أرداي غير مستردة.
 .8يمكرررن شرررراء اسرررخ المااقصرررة مرررن سررركرتير لجارررة العطررراءات الخاصرررة فررري الررروزارة ابتررردا ًء مرررن السررراعة العاشررررة مرررن صرررباح
يوم األحد الموافل .716</>/61
 .9يرررتم شرررراء وثررراال العطررراء واسرررتالمها مرررن قبرررل ماررردوب الشرررركة بموجرررب تفررروي رسرررمي صرررادر عرررن الشرررركة با رررافة إلررر
اسررخ رسررمية مصرردقة مررن شررهادة تسررجيل الشررركة وشررهادة المفو ررين بررالتوقي عةمررا ب ارر لررن يررتم بيرر اسررخ العطرراء فرري
حالة عدم تقديم هذ الوثاال.
 .:آخر موعد لبي اسخ المااقصة هو الساعة الثااية من ظهر يوم الخميس الموافل .716</>/69
; .آخررررر موعررررد لقبررررول ااستفسررررارات حررررول وثرررراال العطرررراء هررررو يرررروم ااثاررررين الموافررررل = 2017/>/6وبالبريررررد ا لكتروارررري عةرررر
العارررررروان التررررررالي popcp@moict.gov.joوآخررررررر موعررررررد لةرررررررد عةرررررر هررررررذ ااستفسررررررارات هررررررو يرررررروم ااربعرررررراء الموافررررررل
. 716</>/71
< .تقرررردم العرررررو
التالي:

فرررري ثررررال ملةفررررات ملةقررررة و مافصررررةة ومعاوارررر بو رررروح باسررررم ورقررررم العطرررراء واسررررم الشررررركة عةرررر الاحررررو

 الملةررررف األول يت ررررمن العررررر الفارررري والقرررررص االكتروارررري الترررراب لرررر مرررر الوثرررراال المطةوبررررة الالزمررررة (عةرررر أن تقرررردم
( )7اسختين ورقيتين ( 6أصةية و 6صورة) واسخة إلكترواية).
 الملةررررف الثررررااي يت ررررمن العررررر المررررالي والقرررررص االكتروارررري الترررراب لرررر (عةرررر أن تقرررردم ( )7اسررررختين ورقيتررررين (6
أصرررررةية  6صرررررورة) واسرررررخة إلكتروايرررررة) ويت رررررمن أي رررررا امررررروذا عرررررر المااقصرررررة معبررررر ومختومرررررا وموقعرررررا حسرررررب
ااصول من قبل المااقص.
 الملةف الثال يت من كفالة الدخول بالمااقصة.
= .تقررررردم كفالرررررة دخرررررول المااقصرررررة حسرررررب امررررروذا الكفالرررررة المرفرررررل بالوثررررراال باسرررررم معرررررالي وزيرررررر ااتصررررراات وتكاولوجيرررررا
المعةومرررات ووزيرررر تطررروير القطررراع العرررام با رررافة لوظيفتررر عةررر أن تبقررر سرررارية المفعرررول لمررردة ( )>1يومرررا ً مرررن تررراريخ تقرررديم
وباسررم ورقررم العطرراء وبقيمررة ( )9,000ااف دياررار أردارري بملةررف ملةررل مافصررل) ..ولررن يررتم قبررول الشرريكات الباكيررة
العرررو
ككفالة دخول عطاء حي سيتم استبعاد عرو الشركات المقدمة لهذ الشيكات
> .ترفل بالعر الفاي المقدم من المااقص شهادة مصدقة بتسجيل الشركة والاظام األساسي لها.
 .61تررررودع العرررررو فرررري صررررادوا العطرررراءات الخاصررررة لرررردر قسررررم العطاءات/سرررركرتير لجاررررة العطرررراءات الخاصررررة لةرررروزارة فرررري
موعد أقصا الساعة الثااية من ظهر يوم ااحد الموافل  716</61/6من قبل مادوب الشركة المخول بذلك.
 .11سيتم فتح العرو الفاية والمالبة الساعة الثااية والاصف من ظهر يوم ظهر يوم الخميس الموافل . 716</9/28
 . 67يحررررل لةرررروزارة إللرررراء العطرررراء دون إبررررداء األسررررباب وبرررردون أن يترتررررب عررررن هررررذا ا للرررراء أيررررة مطالبررررة ماليررررة أو قااوايررررة أو
خالفهما اتجا أي من المااقصين المشاركين بالعطاء.
عةمررررا برررر ن هررررذ الاسررررخة
 .13يمكررررن لةمهتمررررين ااطررررالع عةرررر وثرررراال العطرررراء عةرررر موقرررر الرررروزارة www.moict.gov.jo
غير معتمدة لةمشاركة في العطاء.
 .14سيتم تحميل أجور ا عالن عة من يُحال عةي العطاء.
 .15لمزيد من المعةومات يرج مراجعة:
سكرتير لجاة العطاءات الخاصة _ الطابل الثال  /قسم العطاءات
وزارة ااتصاات وتكاولوجيا المعةومات _ الدوار الثامن
تةفون / :=1:;1< :فاكس586105> :

