إعالن طرح العطاء رقم (/77ح ك)2017/
الخاص بتوريد وتركيب وتوزيع أثاث مكتبي ولوازمه في مكاتب البريد
يسررررر وزارت االت رررراالو وتكاولوليررررا المعلومرررراو دعرررروت ال ررررركاو المحليرررر المخت رررر فرررري ملررررا االثرررراث وفقررررا لوثررررالع العطرررراء
وال روط المبيا أدااه لتسلم اسخ العطاء اعتبارا ً من يوم الثالثاء الموافع  7177/9/79وفع اآلتي :
 .7و ف العم  -:توريد وتركيب وتوزيع أثاث مكتبي في مكاتب البريد وفقا ً للك ف المرفع في وثالع العطاء .
 .7ثمن اسخ المااق الواحدت ( )51دياار أرداي غير مستردت.
 .3يمكرررن رررراء اسرررخ المااق ررر مرررن سررركرتير للاررر العطررراءاو الخا ررر فررري الررروزارت ابتررردا ًء مرررن السررراع العا ررررت مرررن
يوم الثالثاء الموافع . 7177/9/79
 .4يرررتم رررراء وثرررالع العطررراء واسرررتالم ا مرررن قبررر ماررردوب ال ررررك بمولرررب تفررروي رسرررمي رررادر عرررن ال ررررك با ررراف إلررر
اسررخ رسررمي م رردق مررن رر ادت تسررلي ال رررك و رر ادت المفو ررين بررالتوقيع علمررا ب ارره لررن يررتم بيررع اسررخ العطرراء فرري
حال عدم تقديم هذه الوثالع.
رررباح

 .5آخر موعد لبيع اسخ المااق هو الساع الثااي من ظ ر يوم الثالثاء الموافع .7177/9/76
 .6آخرررر موعرررد لقبرررو االستفسررراراو حرررو وثرررالع العطررراء هرررو يررروم الخمررري الموافرررع  2017/9/78وبالبريرررد ا لكترواررري علررر
العارررروان التررررالي 17EGOV2017@moict.gov.joوآخررررر موعررررد للرررررد علرررر هررررذه االستفسرررراراو هررررو يرررروم االثاررررين الموافررررع
.7177/71/7
 .7تقرررردم العرررررو
التالي:

فرررري ثررررالث مللفرررراو مللقرررر و ماف ررررل ومعاوارررره بو رررروح باسررررم ورقررررم العطرررراء واسررررم ال رررررك علرررر الاحررررو

 المللررررف األو يت ررررمن العررررر الفارررري والقرررررص االلكتروارررري التررررابع لرررره مررررع الوثررررالع المطلوبرررر الالزمرررر (علرررر أن تقرررردم
( )7اسختين ورقيتين ( 7أ لي و 7ورت) واسخ إلكترواي ).
 المللررررف الثررررااي يت ررررمن العررررر المررررالي والقرررررص االلكتروارررري التررررابع لرررره (علرررر أن تقرررردم ( )7اسررررختين ورقيتررررين (7
أ رررررلي  7رررررورت) واسرررررخ إلكتروايررررر ) ويت رررررمن أي رررررا امررررروذ عرررررر المااق ررررر معبررررر ومختومرررررا وموقعرررررا حسرررررب
اال و من قب المااقص.
 المللف الثالث يت من كفال الدخو بالمااق .
 .8تقررررردم كفالررررر دخرررررو المااق ررررر حسرررررب امررررروذ الكفالررررر المرفرررررع بالوثرررررالع باسرررررم معرررررالي وزيرررررر االت ررررراالو وتكاولوليرررررا
المعلومررراو ووزيرررر تطررروير القطررراع العرررام با ررراف لوظيفتررره علررر أن تبقررر سررراري المفعرررو لمررردت ( )91يومرررا ً مرررن تررراريخ تقرررديم
وباسررم ورقررم العطرراء وبقيمرر ( )9,000االف دياررار أردارري بمللررف مللررع ماف رر ) ..ولررن يررتم قبررو ال رريكاو الباكيرر
العرررو
ككفال دخو عطاء حيث سيتم استبعاد عرو ال ركاو المقدم ل ذه ال يكاو
 .9ترفع بالعر الفاي المقدم من المااقص ادت م دق بتسلي ال رك والاظام األساسي ل ا.
 .71تررررودع العرررررو فرررري ررررادوا العطرررراءاو الخا رررر لرررردر قسررررم العطاءاو/سرررركرتير للارررر العطرررراءاو الخا رررر للرررروزارت فرررري
موعد أق اه الساع الثااي من ظ ر يوم الخمي الموافع  7177/71/12من قب مادوب ال رك المخو بذلك.
 .11سيتم فتح العرو الفاي والمالب الساع الثااي والا ف من ظ ر يوم الخمي الموافع .7177/71/12
 . 77يحررررع للرررروزارت إللرررراء العطرررراء دون إبررررداء األسررررباب وبرررردون أن يترتررررب عررررن هررررذا ا للرررراء أيرررر مطالبرررر ماليرررر أو قااوايرررر أو
خالف ما اتلاه أي من المااق ين الم اركين بالعطاء.
علمررررا برررر ن هررررذه الاسررررخ
 .13يمكررررن للم تمررررين االطررررالع علرررر وثررررالع العطرررراء علرررر موقررررع الرررروزارت www.moict.gov.jo
غير معتمدت للم ارك في العطاء.
 .14سيتم تحمي ألور ا عالن عل من يُحا عليه العطاء.
 .15لمزيد من المعلوماو يرل مرالع :
سكرتير للا العطاءاو الخا _ الطابع الثالث  /قسم العطاءاو
وزارت االت االو وتكاولوليا المعلوماو _ الدوار الثامن
تلفون / 5815617 :فاك 5861059 :

