إعالن طرح العطاء رقم (/13ح ك)2018/
الخاص بتقديم خدمات تطبيق نظام إدارة أمن المعلومات والحصول على اعتمادية  ISO 27001في مركز
بيانات الحكومة االلكترونية
يسر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات دعوة الشركات المحلية منفردة او مؤتلفة مع شركات محلية اخرى او
عالمية والمختصة بتقديم خدمات استشارية أو تدقيق في مجال إدارة نظم المعلومات لالشتراك في العطاء اعاله ،وعلى الراغبين
باالشتراك في هذا العطاء مراجعة قسم العطاءات في الوزارة لتسلم نسخ العطاء وفق اآلتي -:
 .1وصف العمل -:
 عمل دراسة لواقع الحال من حيث إدارة أمن المعلومات وتسليم وثيقة مجال عمل االعتمادية
 إنشاء نظام إدارة أمن المعلومات وتسليم جميع السياسات والوثائق الالزمة
 تحديد األدوار والمسؤوليات وكل الوثائق الالزمة للحصول على االعتمادية.
 القيام بورشات نقل المعرفة والتدريب المطلوبة.
 القيام بالتدقيق الداخلي قبل حضور شركة االعتماد وتحضير خطة العمل
 التعاقد مع شركة االعتماد للقيام بعملية االعتماد
 .2ثمن نسخة المناقصة الواحدة ( )50دينار أردني غير مستردة.
 .3يمكننن شننراء نسننخ المناقصننة مننن سننكرتير لجنننة العطنناءات الخاصننة فنني الننوزارة ابتننداء مننن السنناعة  11:00مننن صننباح يننوم األحنند
الموافق .2018/8/26
 .4يتم شراء وثائق العطاء واستالمها من قبل مندوب الشركة بموجب تفويض رسمي صنادر عنن الشنركة بافضنافة إلنى نسنخ رسنمية
محدّثة منن شنهادة تسنجيل الشنركة وشنهادة المفوضنين بنالتوقيع ،علمنا بنننل لنن ينتم بينع نسنخ العطناء فني حالنة عندم تقنديم هنذه
الوثائق.
 .5آخر موعد لبيع نسخ المناقصة هو الساعة الثانية من ظهر يوم األحد الموافق .2018/9/2
 .6تم تحديد موعد زيارة ميدانية الساعة  10:00صباحا من يوم االثنين  2018/9/3في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.
 .7آخننر موعنند لقبننول االستفسننارات حننول وثننائق العطنناء هننو الخمنني الموافننق  2018/9/6وبالبرينند افلكتروننني علننى العنننوان التننالي
13eGovt2018@moict.gov.joوموعد الرد المتوقع على هذه االستفسارات هو يوم الثالثاء الموافق .2018/9/11

 .8تقدم العروض في ثالث مغلفات مغلقة و منفصلة و معنونة بوضوح على النحو التالي:
 المغلف األول يتضمن العرض الفني والقرص االلكتروني التابع لل مع الوثائق المطلوبة الالزمة (على أن تقندم ( )3ثنالث نسنخ
ورقية ( 1أصلية و 2صورة) ونسخة إلكترونية).
 المغلنف الثنناني يتضننمن العننرض المننالي والقننرص االلكتروننني التننابع لننل (علننى أن تقنندم ( )3ثننالث نسننخ ورقيننة ( 1أصننلية و2
صورة) ونسخة إلكترونية) ويتضمن أيضا نموذج عرض المناقصة معبن ومختوما وموقعا حسب االصول من قبل المناقص.
 المغلف الثالث يتضمن كفالة الدخول بالمناقصة.
 .9تقدم كفالة دخول المناقصة حسب نموذج الكفالة المرفق بالوثائق بقيمة ( )5,000خمسنة االف ديننار أردنني بمغلنف مغلنق منفصنل
(المغلف الثالث) باسم وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وباسم ورقم العطاء على أن تبقى سارية المفعول لمندة ( )90يومنا منن
تاريخ تقديم العروض ،في حال االئتالف تقندم الكفالنة باسنم أي طنرف فني االئنتالف او باسنم االئنتالف .ولنن ينتم قبنول الشنيكات البنكينة
ككفالة دخول عطاء حيث سيتم استبعاد عروض الشركات المقدمة لهذه الشيكات.
 .10ترفق بالعرض الفني المقدم من المناقص شهادة مصدقة بتسجيل الشركة والنظام األساسي لها.
 .11تودع العنروض فني صنندوا العطناءات الخاصنة لندى قسنم العطاءات/سنكرتير لجننة العطناءات الخاصنة للنوزارة فني موعند أقصناه
الساعة الثانية من يوم األربعاء الموافق  2018/9/19من قبل مندوب الشركة المخول بذلك.
 .12سيتم فتح العروض الفنية مبدئيا الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم األربعناء الموافنق  2018/9/19وبعند التقينيم الفنني سنوف
يتم فتح العروض المالية للشركات التي تم تنهيلها فنيا فقط وستعاد العروض المالية للشركات األخرى مغلقة.
 .13يحق للوزارة إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وبدون أن يترتب عن هذا افلغاء أية مطالبة مالية أو قانونينة أو خالفهمنا اتجناه أي
من المناقصين المشاركين بالعطاء.
 .14يمكن للمهتمين االطالع على وثائق العطاء على موقع الوزارة  ،علما بنن هذه النسخة غير معتمدة للمشاركة في العطاء.
 .15سيتم تحميل أجور افعالن على من يُحال عليل العطاء.
 .16لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة:
سكرتير لجنة العطاءات الخاصة _ الطابق الثالث  /قسم العطاءات
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات _ الدوار الثامن
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