إعالن طرح العطاء رقم (/14ح ك)2018/
الخاص بتحديث الشبكة الحكومية اآلمنة
يسر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات دعوة الشركات المحلية المختصة الشركاء الذهبيين لشركة مايكروسوفت
في مجال  Messaging, Datacenter Competencyمنفردين او مؤتلفين مع شركات محلية اخرى او عالمية لالشتراك في
العطاء اعاله ،وعلى الراغبين باالشتراك في هذا العطاء مراجعة قسم العطاءات في الوزارة لتسلم نسخ العطاء وفق اآلتي -:
 .1وصف العمل -:
 تحديث البنية التحتية الحالية لل SGN Forest تحديث النسخة الحالية للبريد اإللكتروني الحكومية القيام باألعمال الالزمة لرفع أمن وحماية المعلومات تقديم خدمات احترافية متقدمة لتحديث استراتيجية األمن السيبراني تحديث البنية التحتية للحوسبة السحابية الخاصة ببرنامج الحكومة اإللكترونية تقديم خدمات التدريب ونقل المعرفة وخدمات إدارة المشاريع .2ثمن نسخة المناقصة الواحدة ( )200دينار أردني غير مستردة.
 .3يمكن شراء نسخ المناقصة من سكرتير لجنة العطااءات الخاصاة فاي الاوزارة ابتاداء مان السااعة  10:00مان صاباح ياوم الخماي
الموافق .2018/9/6
 .4يتم شراء وثائق العطاء واستالمها من قبل مندوب الشركة بموجب تفويض رسمي صاادر عان الشاركة باإلااافة إلاى نساخ رسامية
محدّثااة ماان شااهادة تسااجيل الشااركة وشااهادة المفواااين بااالتوقيع ،وشااهادة تثباات ان الشااركة المحليااة هااي شااريك ذهبااي محلااي
لمايكروسوفت ،علما بأنه لن يتم بيع نسخ العطاء في حالة عدم تقديم هذه الوثائق.
 .5آخر موعد لبيع نسخ المناقصة هو الساعة الثانية من ظهر يوم الخمي الموافق .2018/9/13
 .6آخاار موعااد لقبااول االستفسااارات حااول وثااائق العطاااء هااو االثنااين الموافااق  2018/9/17وبالبريااد اإللكترونااي علااى العنااوان التااالي
14eGovt2018@moict.gov.joوموعد الرد المتوقع على هذه االستفسارات هو يوم االربعاء الموافق .2018/9/19

 .7تقدم العروض في ثالث مغلفات مغلقة و منفصلة و معنونة بواوح على النحو التالي:
 المغلف األول يتامن العرض الفني والقرص االلكتروني التابع له مع الوثائق المطلوبة الالزمة (على أن تقادم ( )3ثاالث نساخ
ورقية ( 1أصلية و 2صورة) ونسخة إلكترونية).
 المغلاف الثاااني يتااامن العاارض المااالي والقاارص االلكترونااي التااابع لااه (علااى أن تقاادم ( )3ثااالث نسااخ ورقيااة ( 1أصاالية و2
صورة) ونسخة إلكترونية) ويتامن أياا نموذج عرض المناقصة معبأ ومختوما وموقعا حسب االصول من قبل المناقص.
 المغلف الثالث يتامن كفالة الدخول بالمناقصة.
 .8تقادم كفالاة دخااول المناقصاة حسااب نماوذج الكفالااة المرفاق بالوثاائق بقيمااة ( )75,000خمساة وساابعون الاف دينااار أردناي بمغلااف
مغلق منفصل (المغلف الثالث) باسم وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وباسم ورقام العطااء علاى أن تبقاى ساارية المفعاول لمادة
( )90يوما من تاريخ تقاديم العاروض ،فاي حاال االئاتالف تقادم الكفالاة باسام أي طارف فاي االئاتالف او باسام االئاتالف .ولان ياتم قباول
الشيكات البنكية ككفالة دخول عطاء حيث سيتم استبعاد عروض الشركات المقدمة لهذه الشيكات.
 .9ترفق بالعرض الفني المقدم من المناقص شهادة مصدقة بتسجيل الشركة والنظام األساسي لها.
 .10تودع العاروض فاي صاندوا العطااءات الخاصاة لادى قسام العطاءات/ساكرتير لجناة العطااءات الخاصاة للاوزارة فاي موعاد أقصااه
الساعة الثانية من يوم األحد الموافق  2018/9/30من قبل مندوب الشركة المخول بذلك.
 .11سيتم فتح العروض الفنية مبدئيا الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم األحد الموافق  2018/9/30وبعد التقيايم الفناي ساوف ياتم
فتح العروض المالية للشركات التي تم تأهيلها فنيا فقط وستعاد العروض المالية للشركات األخرى مغلقة.
 .12يحق للوزارة إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وبدون أن يترتب عن هذا اإللغاء أية مطالبة مالية أو قانونياة أو خالفهماا اتجااه أي
من المناقصين المشاركين بالعطاء.
 .13يمكاان للمهتمااين االطااالع علااى وثااائق العطاااء علااى موقااع الااوزارة  ،www.moict.gov.joعلمااا بااأن هااذه النسااخة غياار معتماادة
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 :فاك 5861059 :
رئي
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