إعالن طرح العطاء رلم (/18ح ن)2017/
الخاص باألرشفة االلكترونية لوثائك دائرة االحوال المدنية والجوازات
يسرر وزارة االتارراالت وتكنولوجيرا المعتومررات دعرروة الشرركات المحتيررة المختارة والم تررة بتمررديم خردمات تطرروير وتنفير
األرشرررفة االلكترونيرررة فرررا دائررررة األحررروال المدنيرررة والجررروازات لالشرررتران فرررا العطررراء المررر كور ةعرررالا فرررا دائررررة االحررروال المدنيرررة
والجوازات ،وعتى الراغبين باالشتران فا ا العطاء مراجعة لسم العطاءات فا الوزارة لتستم نسخ العطاء وفك اآلتا -:
 .1واف العمل -:
يتضمن نطاق العمل له ا العطاء ما يتا:
 تطوير البنية التحتية لدائرة االحوال المدنية (المركز الرئيسا) لتمكينها من استيعاب جميع الوثائك الم رشفه
 ارشفة خمسين متيون وثيمة من مختتف الوثائك التاريخية المخزنة لدى االحوال المدنية
ربط الوثائك الم رشفة مع نظام االرشفة المستخدم حاليا لدى الدائرة

 .2ثمن نسخة المنالاة الواحدة ( )222دينار ةردنا غير مستردة.
 .3يمكن شراء نسخ المنالاة من سكرتيرة لجنة العطاءات الخاارة فرا الروزارة ابترداء مرن السراعة العاشررة مرن ارباح يروم الثالثراء
الموافك 2217/12/31
 .4يتم شراء وثائك العطاء واستالمها من لبل مندوب الشركة بموجب تفوي رسما ارادر عرن الشرركة با ضرافة إلرى نسرخ رسرمية
محدّثة مرن شرهادة تسرجيل الشرركة وشرهادة المفوضرين برالتوليع ،عتمرا بننره لرن يرتم بيرع نسرخ العطراء فرا حالرة عردم تمرديم ر ا
الوثائك.
 .5آخر موعد لبيع نسخ المنالاة و الساعة الثانية من ظهر يوم الثالثاء الموافك .2217/11/7
 .6آخر موعرد لمبرول االستفسرارات حرول وثرائك العطراء رو االثنرين الموافرك  2216/11/13وبالبريرد ا لكترونرا عترى العنروان الترالا
18eGovt2017@moict.gov.joوآخر موعد لترد عتى ا االستفسارات و يوم االثنين الموافك .2217/11/22

 .7تمدم العرو فا ثالث مغتفات مغتمة و منفاتة و معنونة بوضوح عتى النحو التالا:
 المغتف األول يتضمن العر الفنا والمرص االلكترونا التابع له مع الوثائك المطتوبة الالزمة (عتى ةن تمردم ( )3ثرالث نسرخ
ورلية ( 1ةاتية و 2اورة) ونسخة إلكترونية).
 المغترف الثررانا يتضررمن العررر المررالا والمرررص االلكترونررا التررابع لرره (عتررى ةن تمرردم ( )3ثررالث نسررخ ورليررة ( 1ةاررتية و2
اورة) ونسخة إلكترونية) ويتضمن ةيضا نمو ج عر المنالاة معبن ومختوما ومولعا حسب االاول من لبل المنالص.
 المغتف الثالث يتضمن كفالة الدخول بالمنالاة.
 .8تمدم كفالة دخول المنالاة حسب نمو ج الكفالة المرفك بالوثائك بميمة ( )40000ةربعون ةلف دينار ةردنرا بمغترف مغترك منفارل
(المغتف الثالث) باسم عطوفة مدير عام دائرة االحوال المدنية والجوازات با ضافة لوظيفته وباسم ورلم العطاء عترى ةن تبمرى سرارية
المفعول لمدة ( )92يوما من تاريخ تمديم العرو  .ولن يتم لبول الشريكات البنكيرة ككفالرة دخرول عطراء حيرث سريتم اسرتبعاد عررو
الشركات الممدمة له ا الشيكات.
 .9ترفك بالعر الفنا الممدم من المنالص شهادة مادلة بتسجيل الشركة والنظام األساسا لها.
 .12تودع العررو فرا ارندوق العطراءات الخاارة لردى لسرم العطاءات/سركرتير لجنرة العطراءات الخاارة لتروزارة فرا موعرد ةلاراا
الساعة الثانية من يوم االثنين الموافك  2217/12/4من لبل مندوب الشركة المخول ب لن.
 .11سيتم فتح العرو الفنية مبدئيا الساعة الثانية والناف مرن ظهرر يروم االثنرين الموافرك  2217/12/4وبعرد التميريم الفنرا سروف
يتم فتح العرو المالية لتشركات التا تم تن يتها فنيا فمط وستعاد العرو المالية لتشركات األخرى مغتمة.
 .12يحك لتوزارة إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وبدون ةن يترتب عن ا ا لغاء ةية مطالبة مالية ةو لانونيرة ةو خالفهمرا اتجراا ة
من المنالاين المشاركين بالعطاء.
 .13يمكررن لتمهتمررين االطررالع عتررى وثررائك العطرراء عتررى مولررع الرروزارة  ،www.moict.gov.joعتمررا بررنن ر ا النسررخة غيررر معتمرردة
لتمشاركة فا العطاء.
 .14سيتم تحميل ةجور ا عالن عتى من يُحال عتيه العطاء.
 .15لمزيد من المعتومات يرجى مراجعة:
سكرتيرة لجنة العطاءات الخااة _ الطابك الثالث  /لسم العطاءات
وزارة االتااالت وتكنولوجيا المعتومات _ الدوار الثامن
تتفون / 5825627 :فاكس5861059 :
رئيس لجنة العطاءات الخااة

