إعالن طرح العطاء رلم (/77ح ن)2017/
الخاص بتحدٌث األجهزة والخوادم لدٌوان الخدمة المدنٌة
ٌسر وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات دعوة الشركات المحلٌة المختصة منفردة أو مؤتلفة لتورٌد األجهزة والمعدات الالزمة
لتحدٌث البنٌة التحتٌة لدٌوان الخدمة المدنٌة والمشار إلٌها بوثائك العطاء وعلى الراغبٌن باالشتران فً هذا العطاء مراجعة لسم
العطاءات فً الوزارة لتسلم نسخ العطاء وفك اآلتً:
 .1وصف العمل -:
ٌتضمن نطاق العمل لهذا العطاء ما ٌلً:
 شراء وتوريد وتركيب ،تنزيل ،تعريف ،تشغيل ،فحص وربط األجهزة الخاصة بمشروع تحديث األجهزة والخوادم لديوان
الخدمة المدنية باإلضافة إلى أية أعمال مطلوبة في وثائق العطاء.
 .7ثمن نسخة المنالصة الواحدة ( )75دٌنار أردنً غٌر مستردة.
ٌ .3مكن شراء نسخ المنالصة من سكرتٌر لجنة العطاءات الخاصةة فةً الةوزارة ابتةداء مةن السةاعة العاشةرة مةن صةباح ٌةوم الخمةٌس
الموافك .7117/11/16
ٌ .4تم شراء وثائك العطاء واستالمها من لبل مندوب الشركة بموجب تفوٌض رسمً صادر عةن الشةركة بااضةافة إلةى نسةخ رسةمٌة
مصدلة من شهادة تسجٌل الشركة وشةهادة المفوضةٌن بةالتولٌ  ،وكةذلن كتةاب مةن الشةركة المصةنعة لألجهةزة تفٌةد بة ن الشةركة
المحلٌة هً شرٌن محلً لها فً السوق األردنً ،علما ب نه لن ٌتم بٌ نسخ العطاء فً حالة عدم تمدٌم هذه الوثائك.
 .5آخر موعد لبٌ نسخ المنالصة هو الساعة الثانٌة من ظهر ٌوم الخمٌس الموافك .7117/11/73
 .6آخر موعد لمبول االستفسارات حول وثائك العطاء هو ٌوم الثالثاء الموافك  2017/11/78وبالبرٌد االكترونً على العنوان
التالً  . 27eGovt2017@moict.gov.joوآخر موعد للرد على هذه االستفسارات هو ٌوم االثنٌن الموافك .2017/17/4
 .7تمدم العروض فً ثالث مغلفات مغلمة و منفصلة ومعنونه بوضوح باسم ورلم العطاء واسم الشركة على النحو التالً:
 المغلف األول ٌتضمن العرض الفنً والمرص االلكترونً التاب له م الوثائك المطلوبة الالزمة (على أن تمةدم ( )3ثةالث نسةخ
ورلٌة ( 1أصلٌة و 7صورة) ونسخة إلكترونٌة).
 المغلةف الثةةانً ٌتضةةمن العةةرض المةةالً والمةةرص االلكترونةةً التةةاب لةةه (علةةى أن تمةةدم ( )3ثةةالث نسةةخ ورلٌةةة ( 1أصةةلٌة و7
صورة) ونسخة إلكترونٌة) وٌتضمن أٌضا نموذج عرض المنالصة معب ومختوما ومولعا حسب االصول من لبل المنالص.
 المغلف الثالث ٌتضمن كفالة الدخول بالمنالصة.
 .8تمدم كفالة دخول المنالصة حسةب نمةوذج الكفالةة المرفةك بالوثةائك باسةم عطوفةة رئةٌس دٌةوان الخدمةة المدنٌةة بااضةافة لوظٌفتةه
على أن تبمى سارٌة المفعول لمدة (ٌ )91وما من تارٌخ تمدٌم العروض وباسم ورلم العطاء وبمٌمة ( )2,700الفةان وسةبعمائة دٌنةار
أردنً بمغلف مغلك منفصل (المغلف الثالث) .فً حال االئتالف تمدم الكفالة باسةم الشةركة  Leaderاو باسةم االئةتالف .ولةن ٌةتم لبةول
الشٌكات البنكٌة ككفالة دخول عطاء حٌث سٌتم استبعاد عروض الشركات الممدمة لهذه الشٌكات.
 .9ترفك بالعرض الفنً الممدم من المنالص شهادة مصدلة بتسجٌل الشركة والنظام األساسً لها.
 .11تودع العروض فةً صةندوق العطةاءات الخاصةة لةد لسةم العطاءات/سةكرتٌر لجنةة العطةاءات الخاصةة للةوزارة فةً موعةد ألصةاه
الساعة الثانٌة من ظهر ٌوم االربعاء الموافك  7117/12/13من لبل مندوب الشركة المخول بذلن.
 .11سٌتم فتح العروض الفنٌة مبدئٌا الساعة الثانٌة والنصف من ظهر ٌوم االربعاء الموافك  7117/12/13وبعد التمٌٌم الفنةً سةوف
ٌتم فتح العروض المالٌة للشركات التً تم ت هٌلها فنٌا فمط وستعاد العروض المالٌة للشركات األخر مغلمة.
ٌ . 12حك للوزارة إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وبدون أن ٌترتب عن هذا االغاء أٌة مطالبة مالٌة أو لانونٌة أو خالفهما اتجاه أي
من المنالصٌن المشاركٌن بالعطاء.
ٌ .13مكن للمهتمٌن االطالع على وثائك العطاء على مول الوزارة  ، www.moict.gov.joعلما ب ن هذه النسخة غٌر معتمدة
للمشاركة فً العطاء.
 .14سٌتم تحمٌل أجور ااعالن على من ٌُحال علٌه العطاء.
 .15لمزٌد من المعلومات ٌرجى مراجعة:
سكرتٌر لجنة العطاءات الخاصة _ الطابك الثالث  /لسم العطاءات
وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات _ الدوار الثامن
تلفون / 5815647 :فاكس5861059 :
رئٌس لجنة العطاءات الخاصة

