الملحق رقم ()1
تمديد فترة شراء وثائق العطاء رقم (/9ح ك)2018/
قررت وزارة االتصاالت وتكنولوجياا المعلوماات تمدياد فتارة شاراء العطااء المااكور ا ا ود اوة الشاركاء المحلياين الاابييين لشارك
والك لغاي  2018/7/31وفقا لما يلي-:
سيسكو منفردين أو مؤتلفين مع شركات مختص في العطاء ا
 .1وصف العمل -:
يتضمن نطاق العمل لهاا العطاء ما يلي:
 شراء وتوريد وتركيب البرمجيات واألجهزة الخاصة بمشروع الشبكة الحكومية االمنة – المرحلة السادسة باإلضافة إلى
اي اعمال اضافية مشمولة بنطاق العمل كما هو موضح بنموذج وثيقة العطاء.
 .2ثمن نسخ المناقص الواحدة ( )100دينار أردني غير مستردة.
 .3يتم شراء وثائق العطاء واست مها من قيل مندوب الشرك يموجب تفويض رسمي صادر ان الشارك يااضااف لاخ نساي رسامي
مصدق من شهادة تسجيل الشرك وشهادة المفوضين يالتوقيع ،وكالك كتااب مان شارك سيساكو تفياد يا ن الشارك المحليا باي
شريك ابيي محلي لها في السوق األردني ،لما ي نه لن يتم ييع نسي العطاء في حال دم تقديم با الوثائق.
 .4آخر مو د لييع نسي المناقص بو السا الثاني من ظهر يوم الث ثاء الموافق .2018/7/31
 .5آخر مو د لقيول االستفسارات حول وثائق العطاء بو يوم األحد الموافق  2018/8/5وياليريد االكتروني لخ العنوان التالي
 .9eGovt2018@moict.gov.joوآخر مو د للرد لخ با االستفسارات بو يوم األريعاء الموافق .2018/8/8
 .6تقدم العروض في ث ث مغلفات مغلق و منفصل ومعنونه يوضوح ياسم ورقم العطاء واسم الشرك لخ النحو التالي:
 المغلف األول يتضمن العرض الفني والقرص االلكتروني التايع له مع الوثائق المطلوي ال زم ( لخ أن تقادم ( )3ثا ث نساي
ورقي ( 1أصلي و 2صورة) ونسخ لكتروني ).
 المغلاف الثاااني يتضاامن العاارض المااالي والقاارص االلكترونااي التااايع لااه ( لااخ أن تقاادم ( )3ثا ث نسااي ورقيا ( 1أصاالي و2
صورة) ونسخ لكتروني ) ويتضمن أيضا نمواج رض المناقص معي ومختوما وموقعا حسب االصول من قيل المناقص.
 المغلف الثالث يتضمن كفال الدخول يالمناقص .
 .7تقدم كفال دخول المناقصا حساب نماواج الكفالا المرفاق يالوثاائق ياسام وزارة االتصااالت وتكنولوجياا المعلوماات لاخ أن تيقاخ
سااري المفعاول لمادة ( )90يوماا مان تااريي تقاديم العاروض وياسام ورقام العطااء ويقيما ( )12,000اثناا شار الاف ديناار أردناي
يمغلف مغلق منفصل (المغلف الثالث).
 .8ترفق يالعرض الفني المقدم من المناقص شهادة مصدق يتسجيل الشرك والنظام األساسي لها.
 .9تااودا العااروض فااي صااندوق العطاااءات الخاصا لاادا قساام العطاءات/سااكرتير لجنا العطاااءات الخاصا للااوزارة فااي مو ااد أقصااا
السا الثاني من ظهر يوم األريعاء الموافق  2018/8/15من قيل مندوب الشرك المخول يالك.
 .10سيتم فتح العروض الفني ميدئيا السا الثاني والنصف من ظهر يوم األريعااء الموافاق  2017/8/15ويعاد التقيايم الفناي ساوف
يتم فتح العروض المالي للشركات التي تم ت بيلها فنيا فقط وستعاد العروض المالي للشركات األخرا مغلق .
 .11يحق للوزارة لغاء العطاء دون يداء األسياب ويدون أن يترتب ن باا االغاء أي مطالي مالي أو قانوني أو خ فهما اتجا أي
من المناقصين المشاركين يالعطاء.
 .12يمكن للمهتمين االط ا لخ وثائق العطاء لخ موقع الوزارة  ، www.moict.gov.joلما ي ن با النسخ غير معتمدة
للمشارك في العطاء.
 .13سيتم تحميل أجور اا ن لخ من يُحال ليه العطاء.
 .14لمزيد من المعلومات يرجخ مراجع :
سكرتير لجن العطاءات الخاص _ الطايق الثالث  /قسم العطاءات
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات _ الدوار الثامن
تلفون / 5805642 :فاكس5861059 :
رئيس لجن العطاءات الخاص

