إعالن طرح العطاء رقم (/7ح ك)2018/
الخاص بتطوير نظام الربط البيني
يسر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات دعوة الشركات المحلية المختصة وكالء شركة  IBMمنفردة او مؤتلفة مع
شركات محلية اخرى او عالمية لالشتراك يي العطاء اعاله ،وعلى الراغبين باالشتراك يي هذا العطاء مراجعة قسم العطاءات يي
الوزارة لتسلم نسخ العطاء ويق اآلتي -:
 .1وصف العمل -:
توريد وتركيب ،تشغيل ،يحص وربط البرمجيات واألجهزة الخاصة بمشروع تطوير نظام الربط البيني

الحكومي ويقا ً للمتطلبات الموضحة يي وثيقة العطاء.
 تشغيل مكونات النظام الرئيسية:
 الربط مع الخدمات الطريية )(API Connect
 مراقبة النظام )(Enterprise Monitoring
 نقل الملفات ()File Transfer
 اي اعمال اضايية مشمولة بنطاق العمل كما هو موضح بنموذج العطاء.
 .2ثمن نسخة المناقصة الواحدة ( )100دينار أردني غير مستردة.
 .3يمكن شراء نسخ المناقصة من سكرتير لجنةة العطةاءات الخاصةة يةي الةوزارة ابتةدا ًء مةن السةاعة  11:00مةن صةباح يةوم األربعةاء
الموايق .2018/6/13
 .4يتم شراء وثائق العطاء واستالمها من قبل مندوب الشركة بموجب تفويض رسمي صةادر عةن الشةركة بافضةاية إلةى نسةخ رسةمية
محدّثة من شهادة تسةجيل الشةركة وشةهادة المفوضةين بةالتوقيع ،وشةهادة تثبةت ان الشةركة المحليةة هةي وكيةل محلةي لة ،IBM
علما بأنه لن يتم بيع نسخ العطاء يي حالة عدم تقديم هذه الوثائق.
 .5آخر موعد لبيع نسخ المناقصة هو الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموايق .2018/6/21
 .6آخةةر موعةةد لقبةةول االستفسةةارات حةةول وثةةائق العطةةاء هةو الثالثةةاء الموايةةق  2018/6/26وبالبريةةد افلكترونةةي علةةى العنةةوان التةةالي
7eGovt2018@moict.gov.joوموعد الرد المتوقع على هذه االستفسارات هو يوم االثنين الموايق .2018/7/2

 .7تقدم العروض يي ثالث مغلفات مغلقة و منفصلة و معنونة بوضوح على النحو التالي:
 المغلف األول يتضمن العرض الفني والقرص االلكتروني التابع له مع الوثائق المطلوبة الالزمة (على أن تقةدم ( )3ثةالث نسةخ
ورقية ( 1أصلية و 2صورة) ونسخة إلكترونية).
 المغلةف الثةةاني يتضةةمن العةةرض المةةالي والقةةرص االلكترونةةي التةةابع لةةه (علةةى أن تقةةدم ( )3ثةةالث نسةةخ ورقيةةة ( 1أصةةلية و2
صورة) ونسخة إلكترونية) ويتضمن أيضا نموذج عرض المناقصة معبأ ومختوما وموقعا حسب االصول من قبل المناقص.
 المغلف الثالث يتضمن كفالة الدخول بالمناقصة.
 .8تقةدم كفالةةة دخةةول المناقصةة حسةةب نمةةوذج الكفالةة المريةةق بالوثةةائق بقيمةة ( )7,500سةةبعة االف وخمسةةمائة دينةار أردنةةي بمغلةةف
مغلق منفصل (المغلف الثالث) باسم وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وباسم ورقةم العطةاء علةى أن تبقةى سةارية المفعةول لمةدة
( )90يوما ً من تاريخ تقةديم العةروض ،يةي حةال االئةتالف تقةدم الكفالةة باسةم أي طةرف يةي االئةتالف او باسةم االئةتالف .ولةن يةتم قبةول
الشيكات البنكية ككفالة دخول عطاء حيث سيتم استبعاد عروض الشركات المقدمة لهذه الشيكات.
 .9تريق بالعرض الفني المقدم من المناقص شهادة مصدقة بتسجيل الشركة والنظام األساسي لها.
 .10تودع العةروض يةي صةندوق العطةاءات الخاصةة لةدى قسةم العطاءات/سةكرتير لجنةة العطةاءات الخاصةة للةوزارة يةي موعةد أقصةاه
الساعة الثانية من يوم الخميس الموايق  2018/7/12من قبل مندوب الشركة المخول بذلك.
 .11سيتم يتح العروض الفنية مبدئيا ً الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الخميس الموايةق  2018/7/12وبعةد التقيةيم الفنةي سةوف
يتم يتح العروض المالية للشركات التي تم تأهيلها ينيا يقط وستعاد العروض المالية للشركات األخرى مغلقة.
 .12يحق للوزارة إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وبدون أن يترتب عن هذا افلغاء أية مطالبة مالية أو قانونيةة أو خاليهمةا اتجةاه أي
من المناقصين المشاركين بالعطاء.
 .13يمكةةن للمهتمةةين االطةةالع علةةى وثةةائق العطةةاء علةى موقةةع الةةوزارة  ،www.moict.gov.joعلمةةا بةةأن هةةذه النسةةخة غيةةر معتمةةدة
للمشاركة يي العطاء.
 .14سيتم تحميل أجور افعالن على من يُحال عليه العطاء.
 .15لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة:
سكرتير لجنة العطاءات الخاصة _ الطابق الثالث  /قسم العطاءات
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات _ الدوار الثامن
تلفون / 5805642 :ياكس5861059 :
رئيس لجنة العطاءات الخاصة

