إعالن طرح العطاء رقم (/2ح ك)2018/
الخاص بتقديم خدمات الدعم الفني والصيانة وتجديد الرخص لنظام الربط البيني
يسر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات دعوة الشركات المحلية وكالء  IBMالمختصة منفردة لالشتراك يي
العطاء اعاله ،وعلى الراغبين باالشتراك يي هذا الع طاء مراجعة قسم العطاءات يي الوزارة لتسلم نسخ العطاء ويق اآلتي -:
 .1وصف العمل -:
يتضمن نطاق العمل لهذا العطاء ما يلي:
 الدعم الفني والصيانة لنظام الربط البيني لمدة  24شهرا
 تجديد رخص برمجيات  IBM Data Powerلمدة  24شهرا.
 .2ثمن نسخة المناقصة الواحدة ( )100دينار أردني غير مستردة.
 .3يمكن شراء نسخ المناقصة من سكرتير لجنةة العطةاءات الخاصةة يةي الةوزارة ابتةداء مةن السةاعة العاشةرة مةن صةباح يةوم الثالثةاء
الموايق .2018/4/24
 .4يتم شراء وثائق العطاء واستالمها من قبل مندو الشركة بموج تفوي رسمي صةادر عةن الشةركة باةضةاية إلةى نسةخ رسةمية
محدّثة من شهادة تسجيل الشركة وشهادة المفوضين بةالتوقي  ،وشةهادة تثبةت ان الشةركة وكيةل محلةي لة  ،IBMعلمةا بننة لةن
يتم بي نسخ العطاء يي حالة عدم تقديم هذه الوثائق.
 .5آخر موعد لبي نسخ المناقصة هو الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموايق .2018/4/26
 .6آخةةر موعةةد لقبةةول االستفسةةارات حةةول وثةةائق العطةةاء هةةو االثنةةين الموايةةق  2018/4/30وبالبريةةد اةلكترونةةي علةةى العنةةوان التةةالي
2eGovt2018@moict.gov.joوموعد الرد المتوق على هذه االستفسارات هو يوم الخميس الموايق .2018/5/3

 .7تقدم العرو يي ثالث مغلفات مغلقة و منفصلة و معنونة بوضوح على النحو التالي:
 المغلف األول يتضمن العر الفني والقرص االلكتروني التاب ل م الوثائق المطلوبة الالزمة (على أن تقةدم ( )3ثةالث نسةخ
ورقية ( 1أصلية و 2صورة) ونسخة إلكترونية).
 المغلةف الثةةاني يتضةةمن العةةر المةةالي والقةةرص االلكترونةةي التةةاب لة (علةةى أن تقةةدم ( )3ثةةالث نسةةخ ورقيةةة ( 1أصةةلية و2
صورة) ونسخة إلكترونية) ويتضمن أيضا نموذج عر المناقصة معبن ومختوما وموقعا حس االصول من قبل المناقص.
 المغلف الثالث يتضمن كفالة الدخول بالمناقصة.
 .8تقدم كفالة دخول المناقصة حس نموذج الكفالة المريق بالوثائق بقيمة ( )6,500ستة االف وخمسمائة دينار أردنةي بمغلةف مغلةق
منفصل (المغلف الثالث) باسم وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وباسم ورقم العطةاء علةى أن تبقةى سةارية المفعةول لمةدة ()90
يوما من تاريخ تقديم العةرو  .ولةن يةتم قبةول الشةيكات البنكيةة ككفالةة دخةول عطةاء حيةث سةيتم اسةتبعاد عةرو الشةركات المقدمةة
لهذه الشيكات.
 .9تريق بالعر الفني المقدم من المناقص شهادة مصدقة بتسجيل الشركة والنظام األساسي لها.
 .10تودع العةرو يةي صةندوق العطةاءات الخاصةة لةد قسةم العطاءات/سةكرتير لجنةة العطةاءات الخاصةة للةوزارة يةي موعةد أقصةاه
الساعة الثانية من يوم االربعاء الموايق  2018/5/9من قبل مندو الشركة المخول بذلك.
 .11سيتم يتح العرو الفنية مبدئيا الساعة الثانية والنصةف مةن ظهةر يةوم االربعةاء الموايةق  2018/5/9وبعةد التقيةيم الفنةي سةوف
يتم يتح العرو المالية للشركات التي تم تنهيلها ينيا يقط وستعاد العرو المالية للشركات األخر مغلقة.
 .12يحق للوزارة إلغاء العطاء دون إبداء األسبا وبدون أن يترت عن هذا اةلغاء أية مطالبة مالية أو قانونيةة أو خاليهمةا اتجةاه أ
من المناقصين المشاركين بالعطاء.
 .13يمكةةن للمهتمةةين االطةةالع علةةى وثةةائق العطةةاء علةةى موقة الةةوزارة  ،www.moict.gov.joعلمةةا بةةنن هةةذه النسةةخة غيةةر معتمةةدة
للمشاركة يي العطاء.
 .14سيتم تحميل أجور اةعالن على من يُحال علي العطاء.
 .15لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة:
سكرتيرة لجنة العطاءات الخاصة _ الطابق الثالث  /قسم العطاءات
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات _ الدوار الثامن
تلفون / 5805642 :ياكس5861059 :
رئيس لجنة العطاءات الخاصة

