إعالن إعادة طرح العطاء رقم (/19ح ك)2017/
الخاص بأتمتة خدمات دائرة األحوال المدنية والجوازات
يسررر وزارة اصتالرراصت وتونولوجيررا المعدومررات دعرروة اللررروات المحديررة المختالررة منفررردة او ملتدفررة مررت لررروات محديررة او عالميررة
لدملاروة في العطاء المذوور اعاله وفق اآلتي -:
 .1والف العمل -:
يتضمن نطاق العمل لهذا العطاء ما يدي:
 التحقق من دراسة إعادة هندسة اصجراءات وتحديثها بحسب متطدبات العمل
 تقديم خدمات لراء وتوريد وتالميم  ،تطوير ،تنزيل ،تعريف ،تلغيل ،فحص وربط البرمجيات واألجهزة الخاالة بملروع
دائرة األحوال المدنية ( ) Eservices and backend solutionوالخدمات اصخرى المطدوبة في وثيقة العطاء
 .2ثمن نسخة المناقالة الواحدة ( )175دينار أردني غير مستردة.
 .3يمون لراء نسخ المناقالة من سورتير لجنة العطراءات الخاالرة فري الروزارة ابترداء مرن السراعة العالررة مرن الرباح يروم اصربعراء
الموافق .2018/4/25
 .4يتم لراء وثائق العطاء واستالمها من قبل مندوب اللروة بموجب تفوي رسمي الرادر عرن اللرروة باةضرافة إلر نسرخ رسرمية
محدّثة مرن لرهادة تسرجيل اللرروة ولرهادة المفوضرين برالتوقيت ،عدمرا بأنرل لرن يرتم بيرت نسرخ العطراء فري حالرة عردم تقرديم هرذه
الوثائق.
 .5آخر موعد لبيت نسخ المناقالة هو الساعة الثانية من ظهر يوم اصربعاء الموافق .2018/5/2
 .6تم تحديد موعد لدزيارة الميدانية في تمام الساعة العالرة الباحا من يوم الخمري الموافرق  2018/5/3فري مبنر األحروال المدنيرة
والجوازات الرئيسي  -طبربور
 .7آخررر موعررد لقبررول اصستفسررارات حررول وثررائق العطرراء هررو الثالثرراء الموافررق  2018/5/8وبالبريررد اةلوترونرري عد ر العنرروان التررالي
19eGovt2017@moict.gov.joوموعد الرد المتوقت عد هذه اصستفسارات هو يوم اصثنين الموافق .2018/5/14

 .8تقدم العرو في ثالث مغدفات مغدقة و منفالدة و معنونة بوضوح عد النحو التالي:
 المغدف األول يتضمن العر الفني والقرص اصلوتروني التابت لل مت الوثائق المطدوبة الالزمة (عد أن تقردم ( )3ثرالث نسرخ
ورقية ( 1أالدية و 2الورة) ونسخة إلوترونية).
 المغدرف الثرراني يتضررمن العررر المررالي والقرررص اصلوترونرري التررابت لررل (عدر أن تقرردم ( )3ثررالث نسررخ ورقيررة ( 1أالرردية و2
الورة) ونسخة إلوترونية) ويتضمن أيضا نموذج عر المناقالة معبأ ومختوما وموقعا حسب اصالول من قبل المناقص.
 المغدف الثالث يتضمن وفالة الدخول بالمناقالة.
 .9تقدم وفالة دخول المناقالة حسب نموذج الوفالة المرفق بالوثائق بقيمة ( )40,000أربعون الف دينار أردني بمغدف مغدرق منفالرل
(المغدف الثالث) باسم وزارة اصتالاصت وتونولوجيا المعدومات وباسم ورقم العطاء عد أن تبق سارية المفعول لمردة ( )90يومرا مرن
تاريخ تقديم العرو  .في حال اصئتالف تقردم الوفالرة باسرم أي طررف فري اصئرتالف او باسرم اصئرتالف .ولرن يرتم قبرول اللريوات البنويرة
ووفالة دخول عطاء حيث سيتم استبعاد عرو اللروات المقدمة لهذه الليوات.
 .10ترفق بالعر الفني المقدم من المناقص لهادة مالدقة بتسجيل اللروة والنظام األساسي لها.
 .11تودع العرو في الندوق العطاءات الخاالة لدى قسم العطراءات فري موعرد أقالراه السراعة الواحردة والنالرف مرن يروم اصربعراء
الموافق  2018/5/23من قبل مندوب اللروة المخول بذلك.
 .12سيتم فتح العرو الفنية مبدئيا الساعة الثانية من ظهر يروم اصربعراء الموافرق  2018/5/23وبعرد التقيريم الفنري سروف يرتم فرتح
العرو المالية لدلروات التي تم تأهيدها فنيا فقط وستعاد العرو المالية لدلروات األخرى مغدقة.
 .13يحق لدوزارة إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وبدون أن يترتب عن هذا اةلغاء أية مطالبة مالية أو قانونيرة أو خالفهمرا اتجراه أي
من المناقالين الملاروين بالعطاء.
 .14يموررن لدمهتمررين اصطررالع عدر وثررائق العطرراء عدر موقررت الرروزارة  ،www.moict.gov.joعدمررا بررأن هررذه النسررخة غيررر معتمرردة
لدملاروة في العطاء.
 .15سيتم تحميل أجور اةعالن عد من يُحال عديل العطاء.
 .16لمزيد من المعدومات يرج مراجعة:
سورتير لجنة العطاءات الخاالة _ الطابق الثالث  /قسم العطاءات
وزارة اصتالاصت وتونولوجيا المعدومات _ الدوار الثامن
تدفون / 5805642 :فاو 5861059 :
رئي

لجنة العطاءات الخاالة

