إعالن طرح العطاء رقم) (2018/NBN/1

الخاص بشراء خدمات اصالح قطوعات كوابل األلياف الضوئية األرضية و اليوائية و تحويل مسارات كوابل ىوائية وأرضية
لمشبكة القائمة و المنفذة في منطقة الشمال (اربد  ،الرمثا و المفرق) كما يشمل ربط مواقع جديدة ( عند الطمب ) ضمن برنامج
شبكة االلياف الضوئية الوطني ). (NBN

يسر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات دعوة المقاولين المصنفين في دائرة العطاءات الحكومية بالفئة الثالثة والرابعة في اختصاص
شبكات اتصاالت الراغبين باالشتراك في ىذه المناقصة مراجعة ىذه الوزارة واحضار شيادة التصنيف سارية المفعول عند الشراء لتسمم نسخ
المناقصة وفق اآلتي -:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

وصف العمل :اصالح قطوعات كوابل األلياف الضوئية األرضية و اليوائية و تحويل مسارات كوابل ىوائية وأرضية لمشبكة القائمة
و المنفذة في منطقة الشمال (اربد  ،الرمثا و المفرق) كما يشمل ربط مواقع جديدة ( عند الطمب ) ضمن برنامج شبكة االلياف
الضوئية الوطني ).(NBN
ثمن نسخة العطاء الواحدة (  )100دينار أردني غير مستردة.
يمكن شراء نسخ المناقصة من سكرتير لجنة العطاءات الخاصة في الوزارة ابتداء من الساعة العاشرة من صباح يوم األحد الموافق
.2018/2/4
يتم شراء وثائق ال عطاء من قبل مندوب الشركة بموجب تفويض رسمي صادر عن الشركة وشيادة مصدقة من دائرة العطاءات
الحكومية تبين درجة تصنيف الشركة واختصاصيا  ،عمما بأنو لن يتم بيع نسخ العطاء في حالة عدم تقديم ىذه الوثائق.
آخر موعد لبيع نسخ العطاء ىو الساعة الثانية من بعد ظير يوم الخميس الموافق .2018/2/8
آخر موعد لقبول االستفسارات حول وثائق العطاء ىو يوم الثالثاء  2018/2/13وبالبريد االلكتروني عمى العنوان
التالي Northmain@moict.gov.jo:آخر موعد لمرد عمى ىذه االستفسارات ىو يوم االثنين . 2018/2/19

 .7تقدم العروض في ثالثة مغمفات مغمقة ومنفصمة ،معنونة بوضوح عمى النحو التالي:


المغمف األول يحتوي عمى العرض الفني مع األقراص االلكترونية التابعة لو ( 3نسخ ورقية (أصل  +نسختين ونسخة
الكترونية عدد ( ))1إضافة إلى نموذج عرض المناقصة موقع حسب األصول.



المغمف الثاني يحتوي عمى العرض المالي مع األقراص االلكترونية التابعة لو ( 3نسخ ورقية (أصل  +نسختين ونسخة



الكترونية عدد ( ))1إضافة إلى نموذج عرض المناقصة موقع حسب األصول.
المغمف الثالث ويتضمن كفالة دخول المناقصة .عمى أن يتم ويتم وضع المغمفات الثالثة في مغمف رابع مغمق ويكتب
عميو وعمى جميع المغمفات رقم العطاء واسمو .

 .8تقدم كفالة دخول المناقصة بقيمة (  ) 9000تسعة االف دينار أردني بمغمف مغمق منفصل باسم وزير االتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات باإلضافة لوظيفتو عمى أن تبقى سارية المفعول لمدة ( )90يوماً ،من تاريخ إيداع العروض وعمى أن يكون نص الكفالة
مطابقا لمنموذج المعتمد المرفق بوثائق العطاء ،ولن يتم قبول الشيكات البنكية ككفالة دخول عطاء حيث سيتم استبعاد عروض
الشركات المقدمة ليذه الشيكات.
 .9عمى المقاول االلتزام بتقديم عرضو كما ىو وارد في وثيقة العطاء(  )PDFوبحيث يتم تعبئة كافة النماذج يدويا ودون اجراء اي تعديل
وبدون اعادة طباعة الوثيقة وفي حال اعادة طباعة اي صفحة من وثيقة العطاء سيتم استبعاد العرض ،عمى ان يتم تقديم العرض
بطريقة الئقة.
 .10تودع العروض في صندوق العطاءات الخاصة لدى قسم العطاءات/سكرتيرة لجنة العطاءات الخاصة لموزارة في موعد أقصاه الساعة
الثانية من ظير يوم األحد الموافق  2018/3/4من قبل مندوب الشركة المخول بذلك .سيتم فتح العروض الفنية مبدئياً الساعة
الثانية والنصف من ظير يوم األحد الموافق .2018/3/4
 .11يمكن لمميتمين االطالع عمى وثائق العطاء عمى موقع الوزارة  www.moict.gov.joأو عمى موقع االعالنات الحكومي
 ، www.moict.gov.joعمما بأن ىذه النسخة غير معتمدة لممشاركة في العطاء.

 .12سيتم تحميل أجور اإلعالن عمى من ُيحال عميو العطاء.
 .13لمزيد من المعمومات يرجى مراجعة:
سكرتيرة لجنة العطاءات الخاصة _ الطابق الثالث  /قسم العطاءات
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات _ الدوار الثامن
تمفون / 5805607 :فاكس5861059 :

رئيس لجنة العطاءات الخاصة

