إعالٌ طرح انعطاء رقى (  / 2ع و أ) 2102 /
انخاص باستبدال و تصًيى وتىريد وتركيب تشغيم نظاو تكييف انهىاء انًىفر نهطاقت
)VRF Air Conditioning system (cooling and heating
نصانح وزارة االتصاالث وتكنىنىجيا انًعهىياث
يسر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات دعوة المقاولين المصنفين لدى دائرة العطاءات الحكومية في مجال
الكيروميكانيك تخصص ميكانيك في الفئة الثانية والثالثة بموجب شيادة تصنيف سـارية المفعـول صادرة عن دائرة
العطاءات الحكومية لممشاركة في العطاء موضوع البحث ،فعمى الراغبين باالشتراك في ىذا العطاء مراجعة قسم

العطاءات في الوزارة اعتبا ارً من يوم األحد الموافق  2017/10/29لتسمم نسخ المناقصة وفق اآلتي-:

 .1وصف العمل :

استبدال و تصميم وتوريد وتركيب تشغيل نظام تكييف اليواء الموفر لمطاقة ( VRF Air Conditioning

)) system (cooling and heatingلصالح وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.

.2
.3

ثمن نسخة المناقصة الواحدة ( )50خمسون دينار أردني غير مستردة.

يمكن شراء نسخ المناقصة من قسم العطاءات في الوزارة  /سكرتير لجنة العطاءات المحمية ابتداء من صباح يوم

األحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق  .2017/10/29من قبل مندوب الشركة بموجب تفويض رسمي صادر عن

المقاول باإلضافة إلى نسخة رسمية مصدقة من شيادة المفوضين بالتوقيع وشيادة التصنيف سارية المفعول
لممقاولين ،ورخصة مين سارية المفعول أو السجل التجاري لمشركة .عمماً بأنو لن يتم بيع نسخ العطاء في حال

.4

عدم توفر ىذه الوثائق.

آخر موعد لبيع نسخ المناقصة ىو نياية يوم عمل الخميس الموافق .2017/11/02

 .5يحدد موعد لمزيارة الميدانية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم األحد الموافق  2017 /11/05في
مبنى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.

 .6آخر موعد لقبول اإلستفسارات حول وثائق العطاء ىو نياية يوم عمل االثنين الموافق  2017/11/06تسمم باليد
أو بالبريد اإللكتروني عمى العنوان التالي . ACS@moitc.gov.joعمماً بأن آخر موعد لمرد عمى ىذه

اإلستفسارات ىو نياية يوم عمل األربعاء الموافق .2017/11/08

 .7تقدم العروض في ثالث مغمفات مغمقات ومنفصالت ومعنونات بوضوح:


المغمف األول يحتوي عمى العرض الفني ووثائق العطاء وكافة األوراق المطموبة.



المغمف الثاني عمى العرض المالي.



المغمف الثالث يحتوي عمى كفالة دخول المناقصة.

 .8تقدم كفالة دخول المناقصة بقيمة ( )5000خمسة آالف دينار بمغمف مغمق منفصل باسم معالي وزير االتصاالت

وتكنولوجيا المعمومات باإلضافة لوظيفتو عمى أن تكون سارية المفعول لمدة ( )90يوماً من تاريخ اإليداع .عمماً

بانو لن يتم قبل الشيكات ككفالة دخول المناقصة وسيتم استبعاد العروض المخالفة ليذا البند.

 .9تودع العروض في صندوق العطاءات المحمية لدى قسم العطاءات  /سكرتير لجنة العطاءات المحمية في

موعد أقصاه تمام الساعة الثانية ظي ار من يوم األربعاء الموافق  2017/11/22من قبل مندوب مفوض من

الشركة المشاركة ،سيتم رفض العروض المتأخرة بغض النظر عن طريقة تسميم العروض.

 .10سيتم فتح العروض الفنية مبدئياً بتاريخ  2017/11/22في تمام الساعة الثانية والنصف من يوم األربعاء ،وبعد
التقييم الفني سيتم فتح العروض المالية لمشركات التي تم تأىيميا فنياً فقط ،وستعاد العروض المالية لمشركات

األخرة مغمقة.

 .11سيتم بث جمسة فتح العروض مباشرة من موقع الوزارة اإللكتروني .www.moict.gov.jo
 .12سيتم تحميل أجور اإلعالن عمى من يرسو عميو العطاء.

 .13يحق لموزارة إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وبدون أن يترتب عن ىذا اإللغاء أية مطالبة مالية أو قانونية.
 .14يمكن لمميتمين االطالع عمى وثائق العطاء عمى موقع الوزارة اإللكتروني www.moict.gov.jo/armoict
 tenders RFP.aspxعمماً بأن ىذه النسخة غير رسمية أو معتمدة لممشاركة في العطاء.

 .15لمزيد من المعمومات يرجى مراجعة :سكرتيرة لجنة العطاءات المحمية – الطابق الثالث -قسم العطاءات وزارة
االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات  -الدوار الثامن-ص.ب  9903عمان  11191األردن -تمفون-:

 / 5805741فاكس5861059 -:

رئيس لجنة العطاءات المحمية

