إعالن طرح العطاء رقم (/16ح ك)2018/
الخاص بإعادة هندسة خدمات وزارة الداخلية
يسر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات دعوة الشركات المحلية المختصة منفردة او مؤتلفة مع شركات محلية او عالمية لتقديم
خدمات استشارية إلعادة هندسة اإلجراءات لوزارة الداخلية وعلى الر اغبين باالشتراك في هذا العطاء مراجعة قسم العطاءات في
الوزارة لتسلم نسخ العطاء وفق اآلتي :
 .1وصف العمل -:
 رصد اجراءات الوضع الحالي للخدمات المطلوبة
 اعادة هندسة اجراءات الخدمات المطلوبة
 تسليم جميع المخرجات المتعلقة بنشاطات إعادة الهندسة
 عقد ورشات توعوية ونقل المعرفة للمعنيين
 .2ثمن نسخة المناقصة الواحدة ( )15دينار أردني غير مستردة.
 .3يمكن شراء نسخ المناقصة من سكرتير لجنة العطااءات الخاصاة فاي الاوزارة ابتاداء مان السااعة  11:00مان صاباح ياوم الخماي
الموافق .2018/9/13
 .4يتم شراء وثائق العطاء واستالمها من قبل مندوب الشركة بموجب تفويض رسمي صاادر عان الشاركة باإلضاافة إلاى نساخ رسامية
محدّثة مان شاهادة تساجيل الشاركة وشاهادة المفوضاين باالتوقيع ،علماا بننال لان ياتم بياع نساخ العطااء فاي حالاة عادم تقاديم هاذ
الوثائق.
 .5آخر موعد لبيع نسخ المناقصة هو الساعة الثانية من ظهر يوم الخمي الموافق .2018/9/20
 .6آخاار موعااد لقبااول االستفسااارات حااول وثااائق العطاااء هااو االثنااين الموافااق  2018/9/24وبالبريااد اإللكترونااي علااى العنااوان التااالي
16eGovt2018@moict.gov.joوموعد الرد المتوقع على هذ االستفسارات هو يوم االربعاء الموافق .2018/9/26

 .7تقدم 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 تقادم ( )3ثاالث نساخ
ورقية ( 1أصلية و 2صورة) ونسخة إلكترونية).
 المغلاف الثاااني يتضاامن العاارض المااالي والقاارص االلكترونااي التااابع لاال (علااى أن تقاادم ( )3ثااالث نسااخ ورقيااة ( 1أصاالية و2
صورة) ونسخة إلكترونية) ويتضمن أيضا نموذج عرض المناقصة معبن ومختوما وموقعا حسب االصول من قبل المناقص.
 المغلف الثالث يتضمن كفالة الدخول بالمناقصة.
 .8تقاادم كفالااة دخااول المناقصااة حسااب نمااوذج الكفالااة المرفااق بالوثااائق بقيمااة ( )700ساابعمائة دينااار أردنااي بمغلااف مغلااق منفصاال
(المغلف الثالث) باسم وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وباسم ورقم العطاء على أن تبقى سارية المفعول لمادة ( )90يوماا مان
تاريخ تقديم العروض ،في حال االئتالف تقادم الكفالاة باسام أي طارف فاي االئاتالف او باسام االئاتالف .ولان ياتم قباول الشايكات البنكياة
ككفالة دخول عطاء حيث سيتم استبعاد عروض الشركات المقدمة لهذ الشيكات.
 .9ترفق بالعرض الفني المقدم من المناقص شهادة مصدقة بتسجيل الشركة والنظام األساسي لها.
 .10تودع العاروض فاي صاندوا العطااءات الخاصاة لادس قسام العطاءات/ساكرتير لجناة العطااءات الخاصاة للاوزارة فاي موعاد أقصاا
الساعة الثانية من يوم االربعاء الموافق  2018/10/3من قبل مندوب الشركة المخول بذلك.
 .11سيتم فتح العروض الفنية مبدئيا الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم االربعااء الموافاق  2018/10/3وبعاد التقيايم الفناي ساوف
يتم فتح العروض المالية للشركات التي تم تنهيلها فنيا فقط وستعاد العروض المالية للشركات األخرس مغلقة.
 .12يحق للوزارة إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وبدون أن يترتب عن هذا اإللغاء أية مطالبة مالية أو قانونياة أو خالفهماا اتجاا أي
من المناقصين المشاركين بالعطاء.
 .13يمكاان للمهتمااين االطااالع علااى وثااائق العطاااء علااى موقااع الااوزارة  ،www.moict.gov.joعلمااا باانن هااذ النسااخة غياار معتماادة
للمشاركة في العطاء.
 .14سيتم تحميل أجور اإلعالن على من يُحال عليل 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

لجنة العطاءات الخاصة

