إعالن طرح العطاء رقم (/6ح ك)2019/
الخاص بإعادة هندسة اجراءات خدمات دائرة قاضي القضاة
يسر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات دعوة الشركات األردنية المختصة منفردة أو مؤتلفة مع شركات اخرى محلية أو عالمية

لالشتراك في العطاء اعاله ،وعلى الراغبين باالشتراك مراجعة قسم العطاءات في الوزارة لتسلم نسخ العطاء وفق اآلتي -:

 .1وصف العمل -:
رصدد اجددراءات الوضددا الوددالي وإعددادة هندسددة خدددمات دائددرة قاضددي القضدداة المددورورة فددي وثيقددة العطدداء واع مدداد اتجددراءات المعدداد
هندس ها ،وعقد ورشات وعوية ونقل المعرفة و دريب م خصص في مجال إدارة إجراءات العمدل ،ووسدب مدا هدو مط دوب فدي وثدائ
العطاء.
 .2ثمن نسخة المناقصة الواودة ( )25دينار أردني غير مس ردة.
 .3ي م شراء وثائ العطاء من قبل مندوب الشدررة بموجدب يدويس رسدمي باتضدافة إلدن نسدخة رسدمية مصددقة لشدهادة الميوضدين
بال وقيا ،ع ما بأنه لن ي م بيا نسخ العطاء في والة عدم قديم هوه الوثائ .
 .4مواعيد العطاء:

موعد بدء
شراء الوثائ

آخر موعد لشراء
الوثائ

2019/5/12 2019/5/5

آخر موعد لقبول االس يسارات ع ن
االيميل:

6eGovt2019@moict.gov.jo

2019/5/14

الموعد الم وقا
ل رد ع ن
االس يسارات

2019/5/19

موعد ايداع
العروس

موعد ف ح
العروس الينية

2019/5/26 2019/5/26
بود اقصن
الساعة:
1:00 pm

الساعة:
1:30 pm

 .5قدددم ريالددة دخددول المناقصددة باسددم وزارة اال صدداالت و رنولوجيددا المع ومددات ع ددن أن بقددن سددارية الميعددول لمدددة ( )90يومددا مددن
اريخ قديم العروس وباسم ورقم العطداء وبقيمدة ( )1,750الدف وسدبعمائة وخمسدون ديندار أردندي بمف دف مف د منيصدل .ولدن يد م
قبول الشيرات البنرية المصدقة وغيرها .في وال االئ الف قدم الريالة باسم أي طرف في االئ الف او باسم االئ الف.
 .6يو ل وزارة إلفاء العطاء دون إبداء األسباب ودون أن ي ر ب عن هوا اتلفاء أية مطالبة مالية أو قانونية أو خالفهما ا جاه أي
من المناقصين المشاررين بالعطاء.
 .7سي م وميل أجور اتعالن ع ن من يُوال ع يه العطاء.
 .8لمزيد من المع ومات واالطالع ع ن وثائ العطاء يرجن مراجعة موقا الوزارة .www.moict.gov.jo
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