إعالن طرح العطاء رلم (/26ح ن)2017/
الخاص بتطوير انظمة صندوق التنمية والتشغيل
يسر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات دعوة الشركات المحلية المختصة في تطوير انظمة التمويل وانظمة سير
العمل الداخلي منفردة او مؤتلفة مع شركات محلية لالشتران في العطاء الخاص اعاله ،وعلى الراغبين باالشتران في هذا العطاء
مراجعة لسم العطاءات في الوزارة لتسلم نسخ العطاء وفك اآلتي -:
 .1وصف العمل -:
يتضمن نطاق العمل لهذا العطاء ما يلي:
 تمديم خدمات دراسة متطلبات العمل وإعادة هندسة
 تمديم خدمات تصميم ،تطوير ،تنزيل ،تعريف ،تشغيل ،فحص وربط البرمجيات الخاصة بانظمة صندوق التنمية والتشغيل .
 تمديم خدمات أمن وحماية المعلومات
 .2ثمن نسخة المنالصة الواحدة ( )100دينار أردني غير مستردة.
 .3يمكنن شنراء نسننخ المنالصنة منن سننكرتير لجننة العطناءات الخاصننة فني الننوزارة ابتنداء منن السنناعة العاشنرة منن صننباح ينوم األحنند
الموافك .2117/11/19
 .4يتم شراء وثائك العطاء واستالمها من لبل مندو الشركة بموج تفوي رسمي صنادر عنن الشنركة باةضنافة إلنى نسنخ رسنمية
محدّثة منن شنهادة تسنجيل الشنركة وشنهادة المفوضنين بنالتوليع ،علمنا بننن لنن ينتم بينع نسنخ العطناء فني حالنة عندم تمنديم هنذه
الوثائك.
 .5آخر موعد لبيع نسخ المنالصة هو الساعة الثانية من ظهر يوم األحد الموافك .2117/11/26
 .6تم تحديد موعد للزيارة الميدانية في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم االثنين الموافك  2117/11/27في مبنى صندوق التنمينة
والتشغيل/اللويبدة شارع مؤنس الرزاز
 .7آخر موعد لمبول االستفسارات حول وثنائك العطناء هنو الخمنيس الموافنك  2117/11/31وبالبريند اةلكترونني علنى العننوان التنالي
26eGovt2017@moict.gov.joوآخر موعد للرد على هذه االستفسارات هو يوم االربعاء الموافك .2117/12/6

 .8تمدم العرو في ثالث مغلفات مغلمة و منفصلة و معنونة بوضوح على النحو التالي:
 المغلف األول يتضمن العر الفني والمرص االلكتروني التابع ل مع الوثائك المطلوبة الالزمة (على أن تمندم ( )3ثنالث نسنخ
ورلية ( 1أصلية و 2صورة) ونسخة إلكترونية).
 المغلنف الثنناني يتضننمن العننر المننالي والمننرص االلكتروننني التننابع لن (علننى أن تمنندم ( )3ثننالث نسننخ ورليننة ( 1أصننلية و2
صورة) ونسخة إلكترونية) ويتضمن أيضا نموذج عر المنالصة معبن ومختوما ومولعا حس االصول من لبل المنالص.
 المغلف الثالث يتضمن كفالة الدخول بالمنالصة.
 .9تمدم كفالة دخول المنالصة حس نموذج الكفالة المرفك بالوثائك بميمة ( )10,000عشرة االف دينار أردني بمغلف مغلنك منفصنل
(المغلننف الثالننث) باسننم عطوفننة منندير عننام صننندوق التنميننة والتشننغيل باةضننافة لوظيفت ن وباسننم ورلننم العطنناء علننى أن تبمننى سننارية
المفعول لمدة ( )91يوما من تاريخ تمديم العرو  .في حال االئتالف تمدم الكفالة باسنم الشنركة  Leaderاو باسنم االئنتالف .ولنن ينتم
لبول الشيكات البنكية ككفالة دخول عطاء حيث سيتم استبعاد عرو الشركات الممدمة لهذه الشيكات.
 .11ترفك بالعر الفني الممدم من المنالص شهادة مصدلة بتسجيل الشركة والنظام األساسي لها.
 .11تودع العنرو فني صنندوق العطناءات الخاصنة لند لسنم العطاءات/سنكرتير لجننة العطناءات الخاصنة للنوزارة فني موعند ألصناه
الساعة الثانية من يوم الخميس الموافك  2117/12/21من لبل مندو الشركة المخول بذلن.
 .12سيتم فتح العرو الفنية مبدئيا الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الخميس الموافك  2117/12/21وبعد التمييم الفني سنوف
يتم فتح العرو المالية للشركات التي تم تنهيلها فنيا فمط وستعاد العرو المالية للشركات األخر مغلمة.
 .13يحك للوزارة إلغاء العطاء دون إبداء األسبا وبدون أن يترت عن هذا اةلغاء أية مطالبة مالية أو لانونينة أو خالفهمنا اتجناه أ
من المنالصين المشاركين بالعطاء.
 .14يمكننن للمهتمنين االطننالع علننى وثننائك العطنناء علننى مولننع الننوزارة  ،www.moict.gov.joعلمننا بنننن هننذه النسننخة غيننر معتمنندة
للمشاركة في العطاء.
 .15سيتم تحميل أجور اةعالن على من يُحال علي العطاء.
 .16لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة:
سكرتير لجنة العطاءات الخاصة _ الطابك الثالث  /لسم العطاءات
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات _ الدوار الثامن
تلفون / 5805642 :فاكس5861059 :
رئيس لجنة العطاءات الخاصة

