إعالن طرح العطاء رقم (/23ح ك)2018/
الخاص ب البنية التحتية الخاصة بمنصة الحوسبة السحابية الحكومية المبنية على تقنية أوراكل
يسر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات دعوة الشركات المحلية المختصة شركاء شركة اوراكل منفردين او مؤتلفين مع
شركات محلية او عالمية لالشتراك في العطاء اعاله وفقا لما يلي:
 .1وصف العمل -:
توريد وتركيب وتنزيل وتعريف وتشغيل وفحص وربط البرمجيات واألجهزة الخاصة بمشروع منصة الحوسبة السحابية الحكومية
المبنية على تقنية أوراكل .وتقديم الخدمات الفنية المعنية بإستحداث نسخ من قواعد البيانات الخاصة بالمؤسسات الحكومية
الواردة في وثائق العطاء على الحوسبة السحابية الحكومية باإلضافة إلى اي اعمال اضافية مطلوبة في وثائق العطاء.
 .2ثمن نسخة المناقصة الواحدة ( )165دينار أردني غير مستردة.
 .3يمكن شراء نسخ المناقصة من سكرتير لجنةة العطةاءات الخاصةة فةي الةوزارة ابتةداء مةن السةاعة العاشةرة مةن صةباح يةوم الثالثةاء
الموافق .2018/11/15
 .4يتم شراء وثائق العطاء واستالمها من قبل مندوب الشركة بموجب تفويض رسمي صادر عةن الشةركة باإلضةافة إلةى نسةخ رسةمية
مصدقة من شهادة تسةجيل الشةركة وشةهادة المفوضةين بةالتوقيع وشةهادة شةركة اوراكةل تفيةد بةنن الشةركة المحليةة شةي شةريك
محلي لها في السوق األردني علما بننه لن يتم بيع نسخ العطاء في حالة عدم تقديم شذه الوثائق.
 .5آخر موعد لبيع نسخ المناقصة شو الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق .2018/11/22
 .7تم تحديد موعد لزيارة ميدانية الى مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني االثنين الموافق  2018/11/26الساعة العاشرة صباحا.
 .6آخر موعد لقبول االستفسارات حول وثائق العطاء شو يوم االربعاء الموافق  2018/11/28وبالبريد اإللكتروني على العنوان
التالي  . 23eGovt2018@moict.gov.joوآخر موعد للرد على شذه االستفسارات شو يوم األحد الموافق .2018/12/2
 .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 التابع له مع الوثائق المطلوبة الالزمة (على أن تقةدم ( )3ثةالث نسةخ
ورقية ( 1أصلية و 2صورة) ونسخة إلكترونية).
 المغلةف الثةةاني يتضةةمن العةةرض المةةالي والقةةرص االلكترونةةي التةةابع لةةه (علةةى أن تقةةدم ( )3ثةةالث نسةةخ ورقيةةة ( 1أصةةلية و2
صورة) ونسخة إلكترونية) ويتضمن أيضا نموذج عرض المناقصة معبن ومختوما وموقعا حسب االصول من قبل المناقص.
 المغلف الثالث يتضمن كفالة الدخول بالمناقصة.
 .8تقدم كفالة دخول المناقصةة حسةب نمةوذج الكفالةة المرفةق بالوثةائق باسةم وزارة االتصةاالت وتكنولوجيةا المعلومةات علةى أن تبقةى
سارية المفعول لمدة ( )90يوما من تاريخ تقديم العروض وباسم ورقم العطةاء وبقيمةة ( )40,000أربعةون الةف دينةار أردنةي بمغلةف
مغلق منفصل (المغلف الثالث) .في حال االئتالف تقدم الكفالة باسم أي عضو او باسم االئتالف .ولن يتم قبول الشيكات البنكية.
 .9ترفق بالعرض الفني المقدم من المناقص شهادة مصدقة بتسجيل الشركة والنظام األساسي لها.
 .10تودع العةروض فةي صةندوق العطةاءات الخاصةة لةد قسةم العطاءات/سةكرتير لجنةة العطةاءات الخاصةة للةوزارة فةي موعةد أقصةاه
الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق  2018/12/13من قبل مندوب الشركة المخول بذلك.
 .11سيتم فتح العروض الفنية مبدئيا الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق  2018/12/13وبعد التقييم الفني سةوف
يتم فتح العروض المالية للشركات التي تم تنشيلها فنيا فقط وستعاد العروض المالية للشركات األخر مغلقة.
 . 12يحق للوزارة إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وبدون أن يترتب عن شذا اإللغاء أية مطالبة مالية أو قانونية أو خالفهما اتجاه أي
من المناقصين المشاركين بالعطاء.
 .13يمكن للمهتمين االطالع على وثائق العطاء على موقع الوزارة  www.moict.gov.joعلما بنن شذه 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

