إعالن طرح العطاء رقم (/10ح ك)2018/
الخاص بتوريد وتركيب األجهزة الموزعة لألحمال لمركز عمليات الحكومة اإللكترونية
يسر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات دعوة الشركات المحلية المختصة شركاء الشركات المصنعة لألجهزة المطلوبة
لالشتراك في العطاء اعاله ،وعلى الراغبين باالشتراك في هذا العطاء مراجعة قسم العطاءات في الوزارة لتسلم نسخ العطاء
وفق اآلتي -:
 .1وصف العمل -:
يتضمن نطاق العمل لهذا العطاء ما يلي:
 شراء وتوريد وتركيب ،تنزيل ،تعريف ،تشغيل ،فحص وربط البرمجيات واألجهزة الخاصة بمشروع توريد وتركيب
األجهزة الموزعة لألحمال وفقا ً للمتطلبات الموضحة في وثيقة العطاء.
 .2ثمن نسخة المناقصة الواحدة ( )100دينار أردني غير مستردة.
 .3يمكنن شنراء نسننخ المناقصنة منن سننكرتير لجننة العطناءات الخاصننة فني الننوزارة ابتنداء منن السنناعة العاشنرة منن صننباح ينوم األحنند
الموافق .2018/8/5
 .4يتم شراء وثائق العطاء واستالمها من قبل مندوب الشركة بموجب تفويض رسمي صادر عنن الشنركة باإلضنافة إلنى نسنخ رسنمية
مصدقة منن شنهادة تسنجيل الشنركة وشنهادة المفوضنين بنالتوقي  ،وكنذلك كتناب منن الشنركة األم تفيند بن ن الشنركة المحلينة هني
شريك محلي لها في السوق األردني ،علما ب نه لن يتم بي نسخ العطاء في حالة عدم تقديم هذه الوثائق.
 .5آخر موعد لبي نسخ المناقصة هو الساعة الثانية من ظهر يوم األحد الموافق .2018/8/12
 .6آخر موعد لقبول االستفسارات حول وثائق العطاء هو يوم الخميس الموافق  2018/8/16وبالبريد اإللكتروني على العنوان التالي
 .10eGovt2018@moict.gov.joوآخر موعد للرد على هذه االستفسارات هو يوم االثنين الموافق .2018/8/27
 .7تقدم العروض في ثالث مغلفات مغلقة و منفصلة ومعنونه بوضوح باسم ورقم العطاء واسم الشركة على النحو التالي:
 المغلف األول يتضمن العرض الفني والقرص االلكتروني التاب له م الوثائق المطلوبة الالزمة (على أن تقندم ( )3ثنالث نسنخ
ورقية ( 1أصلية و 2صورة) ونسخة إلكترونية).
 المغلنف الثنناني يتضننمن العننرض المننالي والقننرص االلكتروننني التنناب لننه (علننى أن تقنندم ( )3ثننالث نسننخ ورقيننة ( 1أصننلية و2
صورة) ونسخة إلكترونية) ويتضمن أيضا نموذج عرض المناقصة معب ومختوما وموقعا حسب االصول من قبل المناقص.
 المغلف الثالث يتضمن كفالة الدخول بالمناقصة.
 .8تقدم كفالة دخول المناقصنة حسنب نمنوذج الكفالنة المرفنق بالوثنائق باسنم وزارة االتصناالت وتكنولوجينا المعلومنات علنى أن تبقنى
سنارية المفعنول لمندة ( )90يومنا منن تناريخ تقنديم العنروض وباسنم ورقنم العطناء وبقيمنة ( )12,000اثننا عشنر النف ديننار أردنني
بمغلف مغلق منفصل (المغلف الثالث).
 .9ترفق بالعرض الفني المقدم من المناقص شهادة مصدقة بتسجيل الشركة والنظام األساسي لها.
 .10تودع العروض فني صنندوق العطناءات الخاصنة لند قسنم العطاءات/سنكرتير لجننة العطناءات الخاصنة للنوزارة فني موعند أقصناه
الساعة الثانية من ظهر يوم االثنين الموافق  2018/9/3من قبل مندوب الشركة المخول بذلك.
 .11سيتم فتح العروض الفنية مبدئيا الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم االثنين الموافق  2017/9/3وبعد التقينيم الفنني سنوف ينتم
فتح العروض المالية للشركات التي تم ت هيلها فنيا فقط وستعاد العروض المالية للشركات األخر مغلقة.
 .12يحق للوزارة إلغاء العطاء دون إبداء األ سباب وبدون أن يترتب عن هذا اإللغاء أية مطالبة مالية أو قانونية أو خالفهما اتجاه أي
من المناقصين المشاركين بالعطاء.
 .13يمكن للمهتمين االطالع على وثائق العطاء على موق الوزارة  ، www.moict.gov.joعلما ب ن هذه النسخة غير معتمدة
للمشاركة في العطاء.
 .14سيتم تحميل أجور اإلعالن 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 :فاكس5861059 :
رئيس لجنة العطاءات الخاصة

