ملحق رقم ()2
إعالن معدل لطرح العطاءات
رقم  2018/NBN/2و رقم  2018/NBN/3و 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 )

تم اجراء بعض التعديالت على وثيقة التعليمات الى المناقصين للعطاءات المشار اليها أعاله من حيث شروط

االئتالف و الخبرات المتخصصة المطلوبة ، ،المسافات المنفذة للمشاريع المشابهة و عدد السنوات المطلوبة لهذه

المشاريع و توزيع العالمات القصوى على الية التقييم الفني المعتمدة .
-

تم اجراء بعض التعديالت على المعلومات المطلوبة من المقاول " ممثل ومستخدمو المقاول ( جهاز المقاول
المنفذ ) " في الشروط الخاصة االضافية.

تم اجراء بعض التعديالت على "  " Item 1.5في جداول الكميات.

يرجى مراجعة موقع الوزارة االلكتروني أو قسم العطاءات والمشتريات في الوزارة لالطالع على هذه التعديالت

ضمن مرفق الملحق رقم (. )2

-

على الشركات التي قامت مسبقاً بشراء المناقصات موضوع البحث مراجعة الوزارة الستالم الملحق رقم ()2

-

على الراغبين باالشتراك في هذه المناقصات مراجعة الوزارة لتسلم نسخ المناقصة وفقا لما يلي :

ومرفقاته.

رقم العطاء

1

اخر موعد لبيعع اخعععععر موععععععد اخعععععر موععععععد

اسم العطاء

نسخ العطاء

 2/NBN/2018تنفيعععذ مشعععروع شعععبكة األليعععاف الخميس

الضععوئية فععي محافلععة البلقععاء 2019/1/10

وغرب عمان
2

 3/NBN/2018تنفيعععذ مشعععروع شعععبكة األليعععاف الخميس

الضععوئية فععي محافلععة الزرقععاء 2019/1/10

وشرق عمان
3

 4/NBN/2018تنفيذ مشروع شبكة األلياف الخميس

1

لقبععععععععععععععععععععععول للعععععععرد علعععععععى
االستفسارات

االستفسارات

الخميس

الخميس

2019/1/24 2019/1/17
الخميس

الخميس

2019/1/24 2019/1/17
الخميس

الخميس

الضوئية في محافلة مأدبا 2019/1/10

وجنوب عمان
-

-

-

2019/1/24 2019/1/17

تودع العروض للعطاءات الثالث في صندوق العطاءات لدى قسم العطاءات/سكرتير لجنة العطاءات الخاصة للوزارة
في موعد أقصاه تمام الساعة الثانية من لهر يوم االحد الموافق  ، 2019/2/24وسيتم فتح العروض الفنية

لجميع العطاءات الساعة الثانية والنصف من بعد لهر نفس اليوم

تطبق باقي الشروط الواردة في الملحق رقم ( / )1اعالن معدل لطرح العطاءات المشار اليها أعاله .

يعتبر هذا الملحق جزء ال يتج أز من وثائق العطاءات .
لمزيد 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.

2

