الملحق رقم ()1
تمديد فترة شراء العطاءات
رقم 2018/NBN/2
رقم 2018/NBN/3
رقم 2018/NBN/4
مشروع شبكة األلياف الضوئية الوطني
الخاص بتنفيذ مشروع شبكة االلياف الضوئية الوطني في منطقة الوسط
(منحة المملكة العربية السعودية من خالل الصندوق السعودي للتنمية )
يسر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات دعوة المقاولين األردنيين المصنفين في دائرة العطاءات الحكومية و
باالئتالف مع الشركات والمقاولين المسجلين في المملكة العربية السعودية على أن يكون أحدهما على االقل
مصنف بالفئة االولى باختصاص شبكات اتصاالت واالخر مصنف في الفئة االولى او الثانية اختصاص "انشاء

طرق" الراغبين باالشتراك في هذه المناقصات مراجعة الوزارة لتسلم نسخ المناقصة وفق اآلتي -:

 .1وصف العمل :توريد و تمديد كوابل األلياف الضوئية و ملحقاتها باإلضافة الى تنفيذ األعمال المدنية
إلستكمال شبكة األلياف الضوئية وربط المستشفيات و المراكز و المؤسسات الصحية و المؤسسات
الحكومية والمدارس ومديريات التربية وكما هو مبين في وثائق العطاءات وحسب التالي :
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البريد االلكتروني لالستفسارات
اسم العطاء
رقم العطاء
 2/NBN/2018تنفيذ مشروع شبكة األلياف Balqa @moict.gov.jo
الضوئية في محافظة البلقاء

وغرب عمان
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 3/NBN/2018تنفيذ مشروع شبكة األلياف Zarqa@moict.gov.jo
الضوئية في محافظة الزرقاء

وشرق عمان
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 4/NBN/2018تنفيذ مشروع شبكة األلياف Madaba@moict.gov.jo
الضوئية في محافظة مأدبا

وجنوب عمان

1

 .2ثمن نسخة المناقصة الواحدة (  )1000دينا ار أردنيا غير مستردة.

 .3ال يحق للمقاولين الذين يقومون بتنفيذ اي مرحلة من مراحل شبكة األلياف الضوئية بكافة األقاليم
المشاركة بهذا العطاء منفردين أو مؤتلفيين .

 .4يتم شراء وثائق العطاء من قبل مندوب الشركة االردنية او السعودية بموجب تفويض رسمي صادر عن
الشركة باإلضافة إلى شهادة مصدقة من دائرة العطاءات الحكومية تبين درجة تصنيف الشركة

واختصاصها بالنسبة للشركة األردنية أوصورة مصدقة عن التصنيف الصادر عن ادارة تصنيف
الشركات/المقاولين في المملكة العربية السعودية  ،وفي حالة عدم اكتمال هذه المتطلبات لن يتم بيع نسخ
العطاء.

 .5آخر موعد لبيع نسخ العطاءات هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق .2018/12/27

 .6آخر موعد لقبول االستفسارات حول وثائق العطاءات على البريد االلكتروني الوارد في الجدول اعاله هو
يوم الخميس الموافق  .2019/1/3وآخر موعد للرد على هذه االستفسارات هو يوم الخميس الموافق
.2019/1/10

 .7تقدم العروض مغلفيين مغلقيين ومنفصليين ومعنونين بوضوح بإسم ورقم العطاء على النحو التالي:


المغلف األول يتضمن ثالث نسخ من العرض الفني(أصل +نسختين) ونسخة الكترونية مع
الوثائق المطلوبة بما فيها خبرات المناقص ويكتب عليه " العرض الفني " باالضافة الى نسخة
مبدئية من اتفاقية االئتالف حسب النموذج المرفق بوثيقة العطاء.



المغلف الثاني يحتوي على العرض المالي مع األقراص االلكترونية التابعة له ( 3نسخ ورقية

(أصل  +نسختين ونسخة الكترونية عدد ( ))1إضافة إلى نموذج عرض المناقصة موقع حسب

األصول.


يتم وضع المغلفات في مغلف ثالث مغلق ويكتب على جميع المغلفات اسم ورقم العطاء .

 .9يتم تقديم الكفالة بمغلف منفصل عن المغلفات أعاله مغلق ومعنون باسم ورقم العطاء /العطاءات وكما
يلي :

 رقم العطاء ( :أرقام كافة العطاءات التي سوف يشارك بها المناقص ). -اسم العطاء ( :أسماء كافة العطاءات التي سيشارك بها المناقص).

 الكفالة باسم معالي وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات باإلضافة لوظيفته على أن تبقى ساريةالمفعول لمدة ( ) 120يوما من تاريخ إيداع العروض .

 قيمة الكفالة  :يقدم المناقص كفالة دخول واحدة ببقيمة ( )280000مئتان وثمانون الف دوالر أمريكي2

-

تقدم الكفالة باسم أي طرف في االئتالف او باسم االئتالف .ولن يتم قبول الشيكات البنكية ككفالة

دخول عطاء حيث سيتم استبعاد عروض الشركات المقدمة لهذه الشيكات.

على أن تكون نص الكفالة مطابقا للنموذج المعتمد المرفق بوثائق العطاء وكل من ال يقدم هذه الكفالة

بظرف مغلق منفصل وحسب النموذج المرفق بالوثائق سيتم استبعاد عرضه.
 . 10يتكون االئتالف من شركتين فقط بحيث يسمح باالئتالف بين شركتين اردنية وسعودية كحد أقصى لتحقيق
شرط دعوة العطاء وال يسمح ألي شركة المشاركة في أكثر من ائتالف .

 .11يتم تقديم وثيقة ائتالف مبدئية حسب النموذج المرفق بوثيقة العطاء موقعة من المفوضين بالتوقيع عن كل
شركة على ان يتم توثيقها اصوليا في حال االحالة .

 .12تودع العروض للعطاءات الثالث في صندوق العطاءات لدى قسم العطاءات/سكرتير لجنة العطاءات
الخاصة للوزارة في موعد أقصاه تمام الساعة الثانية من ظهر يوم االحد الموافق  ، 2019/2/17وسيتم فتح

العروض الفنية لجميع العطاءات الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر نفس اليوم .

 .13لن يتم احالة أكثر من عطاء على مناقص واحد في حال تقدم المناقص ألكثر من عطاء  ،حيث ستتم
األحالة وفقا للترتيب االتي :
 .aيتم د ارسة العروض الفنية لجميع الشركات المتقدمة للعطاءات الثالث أعاله واالعالن عن
نتائج التقييم الفني والمتضمنة الشركات المؤهلة وغير المؤهلة .

 .bيتم فتح العروض المالية للشركات المؤهلة فنيا للعطاء األول رقم (  )2018/NBN/2و

الخاص بتنفيذ شبكة االلياف الضوئية في محافظة البلقاء و غرب عمان ودراستها وتقييمها

واالحالة على المناقص الفائز حسب الشروط الواردة في وثائق العطاء .

 .cيتم فتح العروض المالية للشركات المؤهلة فنيا للعطاء الثاني رقم(  )2018/NBN/3والخاص
بتنفيذ شبكة االلياف الضوئية في محافظة الزرقاء وشرق عمان بعد استثناء العرض المالي

للشركة التي تم احالة العطاء األول عليها (( )2018/NBN/2حيث سيتم اعادة العرض

المالي مغلقا) " في حال ان المناقص الفائز تقدم ألكثر من عطاء وكان من الشركات المؤهلة

فنيا لهذا العطاء " ومن ثم دراسة العروض المالية المتبقية واالحالة على المناقص الفائز
حسب الشروط الواردة في وثائق العطاء.
 .dيتم فتح العروض المالية للشركات المؤهلة فنيا للعطاء الثالث رقم ) (2018/NBN/4والخاص

بتنفيذ شبكة االلياف الضوئية في محافظة
3

مادبا وجنوب عمان بعد استثناء العروض المالية

للشركتين التي تم احالة العطائين األول والثاني () 2018/NBN/3 ( )2018/NBN/2عليهما
(حيث سيتم اعادة العروض المالية مغلقة) " في حال تقدم المناقصين الفائزين ألكثر من عطاء "و

كانت الشركتين من الشركات المؤهلة فنيا لهذا العطاء ومن ثم دراسة العروض المالية المتبقية

واالحالة على المناقص الفائز حسب الشروط الواردة في وثائق العطاء.
.14تكون كوابل األلياف الضوئية وملحقاتها المستخدمة وكذلك مواسير البالستك  /الدكت من منشأ سعودي .

 .15يحق للوزارة إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وبدون أن يترتب عن هذا اإللغاء أية مطالبة مالية أو قانونية
أو خالفهما من قبل أي من المناقصين المشاركين في العطاء.

 .16سيتم تحميل أجور اإلعالن على المناقصين الفائزين بالعطاءات الثالث.

 .17يمكن للمهتمين االطالع على وثائق العطاء على موقع الوزارة  ،www.moict.gov.joعلما بأن هذه
النسخة غير معتمدة للمشاركة في العطاء.

 .18لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة-:
سكرتير لجنة العطاءات الخاصة _ الطابق الثالث

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات _ الدوار الثامن
ص.ب  9903عمان  11191األردن

تلفون / 5805607 :فاكس5861059 :
على المقاولين متابعة موقع الوزارة االلكتروني للحصول على المالحق التي قد تصدر على العطاء.
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