إعالن طرح العطاء رقم (/25ح ك)2017/
الخاص بتقدٌم خدمات الدعم الفنً والصٌانة للخدمات المشتركة لبرنامج الحكومة اإللكترونٌة والمبنٌة على
تكنولوجٌا ماٌكروسوفت
ٌسر وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات دعوة الشركات المحلٌة وكالء ماٌكروسوفت ()License Solution Partner
لالشتراك فً العطاء اعاله ،وعلى الراغبٌن باالشتراك فً هذا العطاء مراجعة قسم العطاءات فً الوزارة لتسلم نسخ العطاء وفق
اآلتً:
 .1وصف العمل -:
 دعم وصٌانة وإدامة تطبٌقات ماٌكروسوفت الخاصة بالخدمات المشتركه على مدار  24x7بما ٌتناسب مع متطلبات وثٌقة
العطاء
 .2ثمن نسخة المناقصة الواحدة ( )125دٌنار أردنً غٌر مستردة
ٌ .3مكنن شنراء نسننخ المناقصنة منن سننكرتٌر لجننة العطناءات الخاصننة فنً الننوزارة ابتنداء منن السنناعة العاشنرة منن صننباح ٌنوم االحنند
الموافق 2117/11/19
ٌ .4تم شراء وثائق العطاء واستالمها من قبل مندوب الشركة بموجب تفوٌض رسمً صادر عنن الشنركة باإلفنافة إلنى نسنخ رسنمٌة
مصنندقة مننن شننهادة تسننجٌل الشننركة وشننهادة المفوفننٌن بننالتوقٌع وكننذلك مننا ٌفٌنند بهنهننا وكٌننل معتمنند لننرخص ماٌكروسننوفت
( ،)LSPعلما بهنه لن ٌتم بٌع نسخ العطاء فً حالة عدم تقدٌم هذه الوثائق
 .5آخر موعد لبٌع نسخ المناقصة هو الساعة الثانٌة من ظهر ٌوم االحد الموافق 2117/11/26
 .6آخر موعد لقبول االستفسارات حول وثائق العطاء هو ٌوم األحد  2017/12/3وبالبرٌد اإللكترونً على العنوان التالً
 .25eGovt2017@moict.gov.joوآخر موعد للرد على هذه االستفسارات هو ٌوم االحد الموافق 2017/12/11
 .7تقدم العروض فً ثالث مغلفات مغلقة و منفصلة ومعنونه بوفوح باسم ورقم العطاء واسم الشركة على النحو التالً:
 المغلف األول ٌتفمن العرض الفنً والقرص االلكترونً التابع له مع الوثائق المطلوبة الالزمة (على أن تقندم ( )3ثنالث نسنخ
ورقٌة ( 1أصلٌة و 2صورة) ونسخة إلكترونٌة)
 المغلنف الثننانً ٌتفننمن العننرض المننالً والقننرص االلكترونننً التننابع لننه (علننى أن تقنندم ( )3ثننالث نسننخ ورقٌننة ( 1أصننلٌة و2
صورة) ونسخة إلكترونٌة) وٌتفمن أٌفا نموذج عرض المناقصة معبه ومختوما وموقعا حسب االصول من قبل المناقص.
 المغلف الثالث ٌتفمن كفالة الدخول بالمناقصة
 .8تقندم كفالنة دخننول المناقصنة حسننب نمنوذج الكفالننة المرفنق بالوثنائق باسننم معنالً وزٌننر االتصناالت وتكنولوجٌننا المعلومنات ووزٌننر
تطوٌر القطاع العام باإلفافة لوظٌفته على أن تبقى سارٌة المفعول لمدة (ٌ )91ومنا منن تنارٌخ تقندٌم العنروض وباسنم ورقنم العطناء
وبقٌمة ( )19,000تسعة عشر الف دٌنار أردنً بمغلف مغلق منفصل (المغلف الثالث)
 .9ترفق بالعرض الفنً المقدم من المناقص شهادة مصدقة بتسجٌل الشركة والنظام األساسً لها
 .11تودع العروض فنً صنندوا العطناءات الخاصنة لند قسنم العطاءات/سنكرتٌر لجننة العطناءات الخاصنة للنوزارة فنً موعند أقصناه
الساعة الثانٌة من ظهر ٌوم االربعاء الموافق  2117/12/27من قبل مندوب الشركة المخول بذلك
 .11سٌتم فتح العروض الفنٌة مبدئٌا الساعة الثانٌة والنصف من ظهر ٌوم االربعاء الموافق  2117/12/27وبعد التقٌٌم الفننً سنوف
ٌتم فتح العروض المالٌة للشركات التً تم تههٌلها فنٌا فقط وستعاد العروض المالٌة للشركات األخر مغلقة
ٌ . 12حق للوزارة إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وبدون أن ٌترتب عن هذا اإللغاء أٌة مطالبة مالٌة أو قانونٌة أو خالفهما اتجاه أي
من المناقصٌن المشاركٌن بالعطاء
ٌ .13مكن للمهتمٌن االطالع على وثائق العطاء على موقع الوزارة  ، www.moict.gov.joعلما بهن هذه النسخة غٌر معتمدة
للمشاركة فً العطاء.
 .14سٌتم تحمٌل أجور اإلعالن على من ٌُحال علٌه العطاء
 .15لمزٌد من المعلومات ٌرجى مراجعة:
سكرتٌر لجنة العطاءات الخاصة _ الطابق الثالث  /قسم العطاءات
وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات _ الدوار الثامن
تلفون / 5815642 :فاكس5861059 :
رئٌس لجنة العطاءات الخاصة

