إعالن طرح العطاء رقم /20ح ك2018/

الخاص بتقديم خدمات إدارة وتشغيل مركز االتصال الوطني للحكومة االلكترونية
يسر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات دعوة الشركات المختصة المحلية المؤهلة (من غير مشغلي االتصاالت) منفردةً أو
مؤتلفة مع شركات اخرى للمشاركة في العطاء اعاله من وفقا لما يلي-:
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وصف نطاق العمل-:
 تقديم خدمات تشغيلية و ادارية و لوازم و توفير الموقع و تشغيل و ادامة مركز االتصال الوطني لمدة  24شهراثمن نسخة المناقصة الواحدة ( )125دينار أردني غير مستردة.
يمكن شراء نسخ المناقصة من سكرتير لجنة العطاءات الخاصة في الوزارة إبتداءا ً من الساعة العاشرة من صباح يوم
االثنين الموافق . 2018/10/29
يتم شراء وثائق العطاء واستالمها من قبل مندوب الشركة بموجب تفويض رسمي صادر عن الشركة باإلضافة إلى نسخ
رسمية مصدقة من شهادات تسجيل الشركة تتضمن؛ شهادة التسجيل ،شهادة المفوضين بالتوقيع ،علما بأنه لن يتم بيع
نسخ العطاء في حالة عدم تقديم هذه الوثائق.
آخر موعد لبيع نسخ المناقصة هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم االثنين الموافق 2018/11/5
أخر موعد لقبول اإلستفسارات الفنية حول وثائق العطاء هو نهاية يوم عمل الخميس الموافق  2018/11/8وبالبريد
اإللكتروني على العنوان التالي  20eGovt2018@moict.gov.joآخر موعد للرد على هذه االستفسارات هو نهاية يوم
عمل الثالثاء الموافق .2018/11/13
تقدم العروض في ثالثة مغلفات مغلقة ومنفصلة ومعنونة بوضوح:
 المغلف األول يحتوي على العرض الفني و النسخ االلكترونية التابعة له والوثائق المطلوبة الالزمة( ،يتضمن مغلف
العرض الفني ( )3ثالث نسخ ورقية ونسخة الكترونية واحدة على قرص مدمج (.))CD
 المغلف الثاني يحتوي على العرض المالي و النسخ االلكترونية التابعة له والوثائق المطلوبة الالزمة( ،يتضمن مغلف
العرض المالي ( )3ثالث نسخ ورقية ونسخة الكترونية واحدة على قرص مدمج ( ))CDكما يتضمن عرض المناقصة
وخالصة بدالت األتعاب الموجودان ضمن نموذج االتفاقية باللغة العربية المرفقة بوثائق العطاء بحيث يكونان معبآن
ومختومان وموقعان حسب األصول من قبل المناقص.
 المغلف الثالث يحتوي على كفالة دخول المناقصة.
يجب أن يتضمن العرض الفني نسخا عن شهادات تسجيل الشركة تتضمن شهادة التسجيل ،شهادة المفوضين بالتوقيع،
والنظام األساسي للشركة حسب الوثائق المعتمدة
تقدم كفالة دخول المناقصة بقيمة ( )13,000ثالثة عشر الف دينار أردني بمغلف مغلق منفصل باسم معالي وزير االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات باإلضافة لوظيفته على أن تكون سارية المفعول لمدة ( )90يوما ً من تاريخ اإليداع
تودع العروض في صندوق العطاءات الخاصة لدى قسم العطاءات/سكرتير لجنة العطاءات الخاصة للوزارة في موعد أقصاه
تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق  2018/11/22عن طريق شخص مفوض من الشركة المشاركة،
سيتم رفض العروض المتأخرة بغض النظر عن طريقة تسليم العروض.
سيتم مبدئيا فتح العروض الفنية في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق  ،2018/11/22وبعد
التقييم الفني يحدد موعد فتح العروض المالية للشركات المؤهلة فنيا ً فقط في حين ستعاد العروض المالية للشركات الغير
مؤهلة فنيا ً مغلقة كما هي وحسب األصول
يحق للوزارة إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وبدون أن يترتب عن هذا اإللغاء أية مطالبة مالية أو قانونية.
سيتم تحميل أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء
يمكن للمهتمين االطالع على وثائق العطاء على موقع الوزارة  http://www.moict.gov.jo/علما بأن هذه النسخة غير
رسمية أو معتمدة للمشاركة في العطاء
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة-:
سكرتير لجنة العطاءات الخاصة  -قسم العطاءات
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  -الدوار الثامن
تلفون / 00 962 6 5805642 -:فاكس00 962 6 5861059 -:
رئيس لجنة العطاءات الخاصة

