إعالن طرح العطاء رقم (/4ح ك)2018/
الخاص مشروع نظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات
يسر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات دعوة الشركات المحلية المختصة منفردة او مؤتلفة مع شركات محلية
اخرى او عالمية لالشتراك ي العطاء اعاله ،وعلى الراغبين باالشتراك ي هذا العطاء مراجعة قسم العطاءات ي الوزارة لتسلم
نسخ العطاء ويق اآلت -:
 .1وصف العمل -:
 دراسة البيئة الحالية لمركز عمليات الحكومة االلكترونية
 تطوير آليات العمل الخاصة بمهام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات
 تطوير منصة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات
 خدمات الدعم الفن والصيانة والتدريب
 .2ثمن نسخة المناقصة الواحدة ( )125دينار أردن غير مستردة.
 .3يمكننن شننراء نسننخ المناقصننة مننن سننكرتير لجنننة العطنناءات الخاصننة ين الننوزارة ابتننداء مننن السنناعة  11:00مننن صننباح يننوم األحنند
الموايق .2018/6/3
 .4يتم شراء وثائق العطاء واستالمها من قبل مندوب الشركة بموجب تفويض رسم صنادر عنن الشنركة بافةناية إلنى نسنخ رسنمية
محدّثننة مننن شننهادة تسننجيل الشننركة وشننهادة المفوةننين بننالتوقيع ،ومننا يثبننت ان الشننركة وكيننل محل ن لنن منصة إدارة خنندمات
تكنولوجيا المعلومات ( ،)IT Service Management Platformعلما بأنن لنن ينتم بينع نسنخ العطناء ين حالنة عندم ت نديم
هذه الوثائق.
 .5آخر موعد لبيع نسخ المناقصة هو الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموايق .2018/6/7
 .6آخننر موعنند ل بننول االستفسننارات حننول وثننائق العطنناء هننو االثنننين الموايننق  2018/6/11وبالبرينند افلكترون ن علننى العنننوان التننال
4eGovt2018@moict.gov.joوموعد الرد المتوقع على هذه االستفسارات هو يوم الخميس الموايق .2018/6/14

 .7ت دم العروض ي ثالث مغلفات مغل ة و منفصلة و معنونة بوةوح على النحو التال :
 المغلف األول يتةمن العرض الفن وال رص االلكترون التابع ل مع الوثائق المطلوبة الالزمة (على أن ت ندم ( )3ثنالث نسنخ
ورقية ( 1أصلية و 2صورة) ونسخة إلكترونية).
 المغلنف الثننان يتةننمن العننرض المننال وال ننرص االلكترونن التننابع لن (علننى أن ت نندم ( )3ثننالث نسننخ ورقيننة ( 1أصننلية و2
صورة) ونسخة إلكترونية) ويتةمن أيةا نموذج عرض المناقصة معبأ ومختوما وموقعا حسب االصول من قبل المناقص.
 المغلف الثالث يتةمن كفالة الدخول بالمناقصة.
 .8ت دم كفالة دخول المناقصة حسب نموذج الكفالة المرينق بالوثنائق ب يمنة ( )15,000خمسنة عشنر النف ديننار أردنن بمغلنف مغلنق
منفصل (المغلف الثالث) باسم وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وباسم ورقم العطناء علنى أن تب نى سنارية المفعنول لمندة ()90
يوما من تاريخ ت ديم العروض ،ي حال االئتالف ت دم الكفالة باسم أي طنرف ين االئنتالف او باسنم االئنتالف .ولنن ينتم قبنول الشنيكات
البنكية ككفالة دخول عطاء حيث سيتم استبعاد عروض الشركات الم دمة لهذه الشيكات.
 .9تريق بالعرض الفن الم دم من المناقص شهادة مصدقة بتسجيل الشركة والنظام األساس لها.
 .10تودع العنروض ين صنندوا العطناءات الخاصنة لندى قسنم العطاءات/سنكرتير لجننة العطناءات الخاصنة للنوزارة ين موعند أقصناه
الساعة الثانية من يوم االثنين الموايق  2018/6/25من قبل مندوب الشركة المخول بذلك.
 .11سيتم يتح العروض الفنية مبدئيا الساعة الثانية والنصف منن ظهنر ينوم االثننين المواينق  2018/6/25وبعند الت ينيم الفنن سنوف
يتم يتح العروض المالية للشركات الت تم تأهيلها ينيا ي ط وستعاد العروض المالية للشركات األخرى مغل ة.
 .12يحق للوزارة إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وبدون أن يترتب عن هذا افلغاء أية مطالبة مالية أو قانونينة أو خاليهمنا اتجناه أي
من المناقصين المشاركين بالعطاء.
 .13يمكننن للمهتمننين االطننالع علننى وثننائق العطنناء علننى موقننع الننوزارة  ،www.moict.gov.joعلمننا بننأن هننذه النسننخة غيننر معتمنندة
للمشاركة ي العطاء.
 .14سيتم تحميل أجور افعالن 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

