إعالن طرح العطاء رلم (/99ح ن)2017/
الخاص بأتمتة خدمات دائرة األحوال المدنية والجوازات
يسر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات دعوة الشركات المحلية المختصة منفردة او مؤتلفة مع شركات محلية
لالشتران ي العطاء الخاص بأتمتة خدمات دائرة األحوال المدنية والجوازات ،وعلى الراغبين باالشتران ي هذا العطاء مراجعة
لسم العطاءات ي الوزارة لتسلم نسخ العطاء ويك اآلت -:
 .9وصف العمل -:
يتضمن نطاق العمل لهذا العطاء ما يل :
 التحمك من دراسة إعادة هندسة االجراءات وتحديثها بحسب متطلبات العمل.
 تمديم خدمات شراء وتوريد وتصميم  ،تطوير ،تنزيل ،تعريف ،تشغيل ،يحص وربط البرمجيات واألجهزة الخاصة بمشروع
دائرة األحوال المدنية ( ) Eservices and backend solutionوالخدمات االخرى المطلوبة ي وثائك العطاء.
 .2ثمن نسخة المنالصة الواحدة ( )975دينار أردن غير مستردة.
 .3يمكنن شنراء نسننخ المنالصنة منن سننكرتير لجننة العطناءات الخاصننة ين الننوزارة ابتنداء منن السنناعة العاشنرة منن صننباح ينوم األحنند
الموايك .2197/11/92
 .4يتم شراء وثائك العطاء واستالمها من لبل مندوب الشركة بموجب تفوي رسم صنادر عنن الشنركة باةضناية إلنى نسنخ رسنمية
محدّثة منن شنهادة تسنجيل الشنركة وشنهادة المفوضنين بنالتوليع ،علمنا بأنن لنن ينتم بينع نسنخ العطناء ين حالنة عندم تمنديم هنذ
الوثائك.
 .5آخر موعد لبيع نسخ المنالصة هو الساعة الثانية من ظهر يوم األحد الموايك .2197/99/99
 .6تم تحديد موعد للزيارة الميدانية ي تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم االثننين المواينك  2197/99/21ين مبننى دائنرة األحنوال
المدنية والجوازات  /طبربور
 .7آخر موعد لمبول االستفسارات حول وثنائك العطناء هنو الخمني المواينك  2197/99/23وبالبريند اةلكترونن علنى العننوان التنال
19eGovt2017@moict.gov.joوآخر موعد للرد على هذ االستفسارات هو يوم األربعاء الموايك .2197/99/29

 .8تمدم العرو ي ثالث مغلفات مغلمة و منفصلة و معنونة بوضوح على النحو التال :
 المغلف األول يتضمن العر الفن والمرص االلكترون التابع ل مع الوثائك المطلوبة الالزمة (على أن تمندم ( )3ثنالث نسنخ
ورلية ( 9أصلية و 2صورة) ونسخة إلكترونية).
 المغلنف الثننان يتضننمن العننر المننال والمننرص االلكترونن التننابع لن (علننى أن تمنندم ( )3ثننالث نسننخ ورليننة ( 9أصننلية و2
صورة) ونسخة إلكترونية) ويتضمن أيضا نموذج عر المنالصة معبأ ومختوما ومولعا حسب االصول من لبل المنالص.
 المغلف الثالث يتضمن كفالة الدخول بالمنالصة.
 .9تمدم كفالة دخول المنالصة حسب نموذج الكفالة المريك بالوثائك بميمة ( )40,000أربعون الف دينار أردن بمغلف مغلنك منفصنل
(المغلف الثالث) باسم عطوية مدير عام دائرة االحوال المدنية والجوازات باةضاية لوظيفت وباسم ورلم العطاء علنى أن تبمنى سنارية
المفعول لمدة ( )91يوما من تاريخ تمديم العرو  .ي حال االئتالف تمدم الكفالة باسنم الشنركة  Leaderاو باسنم االئنتالف .ولنن ينتم
لبول الشيكات البنكية ككفالة دخول عطاء حيث سيتم استبعاد عرو الشركات الممدمة لهذ الشيكات.
 .91تريك بالعر الفن الممدم من المنالص شهادة مصدلة بتسجيل الشركة والنظام األساس لها.
 .99تودع العنرو ين صنندوق العطناءات الخاصنة لندى لسنم العطاءات/سنكرتير لجننة العطناءات الخاصنة للنوزارة ين موعند ألصنا
الساعة الثانية من يوم االثنين الموايك  2197/92/98من لبل مندوب الشركة المخول بذلن.
 .92سيتم يتح العرو الفنية مبدئيا الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم االثنين المواينك  2197/92/98وبعند التمينيم الفنن سنوف
يتم يتح العرو المالية للشركات الت تم تأهيلها ينيا يمط وستعاد العرو المالية للشركات األخرى مغلمة.
 .93يحك للوزارة إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وبدون أن يترتب عن هذا اةلغاء أية مطالبة مالية أو لانونينة أو خاليهمنا اتجنا أ
من المنالصين المشاركين بالعطاء.
 .94يمكننن للمهتمننين االطننالع علننى وثننائك العطنناء علننى مولننع الننوزارة  ،www.moict.gov.joعلمننا بننأن هننذ النسننخة غيننر معتمنندة
للمشاركة ي العطاء.
 .95سيتم تحميل أجور اةعالن على من يُحال علي العطاء.
 .96لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة:
سكرتيرة لجنة العطاءات الخاصة _ الطابك الثالث  /لسم العطاءات
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات _ الدوار الثامن
تلفون / 5805642 :ياك 5861059 :
رئي

لجنة العطاءات الخاصة

