
 
 

 (1الملحق رقم )
 تمديد فترة شراء العطائين

2/NBN/2020)) 
  (NBN/2020/3)و

 

 

دعوة المقاولين المصنفين في دائرة العطاءات الحكومية بالفئة االقتصاد الرقمي والريادة يسر وزارة  .1

 التالية : ات في اختصاص شبكات اتصاالت الراغبين باالشتراك في هذه المناقصالثالثة الثانية و

 

 البريد االلكتروني لالستفسارات  اسم العطاء العطاء رقم 
1 2/NBN/2020  اصالالالالطو قطوعالالالالات لوابالالالالو االليالالالالا  ال الالالالوئية

األرضالالالية والئوائيالالالة وتحويالالالو مسالالالارات لوابالالالو 

هوائيالالة وارضالالالية ل االالبكة القائمالالالة المنفالالذة فالالالي 

لمالا ياالمو  محافظات )الكرك ، الغور والطفي الة 

 ربط مواقع جديدة ) عند الط ب  

karak@modee.gov.jo 

 

 

  

2 3/NBN/2020  اصالالالالطو قطوعالالالالات لوابالالالالو االليالالالالا  ال الالالالوئية

األرضالالالية والئوائيالالالة وتحويالالالو مسالالالارات لوابالالالو 

هوائيالالة وارضالالالية ل االالبكة القائمالالالة المنفالالذة فالالالي 

مالالا ياالالمو ربالالط مواقالالع جديالالدة ) محافظالالة معالالا  ل

  عند الط ب

maan@modee.gov.jo 

 

 

 ى بعد الحصول ع 16/11/2020ريخ لغاية تا ل مئتمين سيتم ارسال وثائق العطاء ع ى البريد االلكتروني .2

m.ALSala-ع ى االيميالالالالو التالالالالالي: اشالالالالعار مالالالالن المنالالالالاقح الراغالالالالب بالحصالالالالول ع الالالالى وثالالالالائق العطالالالالاء

Dmour@modee.gov.jo  وشالئادة مصالدقة مالن دائالرة ع ى ا  يتم ارفاق مع ومات االتصالال بالاالرلة

 والعطاء المراد شالرائ  ل مناقح )محّدثة   العطاءات الحكومية تبين درجة تصنيف الارلة واختصاصئا

 ضمن البريد االلكتروني المرسو.

 

سال بريالد الكترونالي ل مقالاول بالموافقالة سيتم ار استيفاء شروط التقدم ل عطاءات موضوع البحثفي حال  .3

للحست   للنكيت   محويلهت ، يتم   ردةدينالار رردنالي غيالر مسالت  275)ثمن نسالةة المناقصالة الواحالدة ليقوم بدفع  
 للم ل :

 Beneficiary Name: Ministry Of Communications & I T Deduction Deposits In 

Trust               

 Beneficiary Address: Husni Soubar St 3, Amman -Jordan 

 Bank Account Number: 01-3100-0251 

 Bank Name: Central Bank Of Jordan 

 Branch Address: King Hussein Street - Building No. 66/68, Amman-Jordan 

 SWIFT Code: CBJOJOAXXXX 

 IBAN: JO16CBJO0010000000000131000251 

                   

وبعد رعطه  ع ى االيميو المذلور بعد ارسال صورة عن وصو األمانة  يتم ارسال وثائق العطاء ل مقاول   .4

 الحصول ع ى التأليد من قبو الدائرة المالية لدينا .

  العطاءات :مواعيد  .5
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 لعاه

 

 تتتتت  ممتتتتت   للستتتتت عة 
متتي يتتو  12:30

لأل ن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
9/12/2020 

 تتتتتتتتتت  ممتتتتتتتتتت   
للستتتتتتتت عة 

م12:00
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9/12/

2020  

 للخميس 
26/11/2020  

للثاثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
24/11/

2020 

لالحتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
22/
11/

2020 

لالثكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيي 
16/11/

2020 

 

حسالالب نمالالولك الكفالالالة المرفالالق بالوثالالائق باسالالم معالالالي وزيالالر   واحالالدة فقالالط دخالالول المناقصالالة /شالالي تقالالدم لفالة -5

  يومالا  مالن تالاريخ تقالديم 90باإلضالافة لوييفتال  ع الى ر  تبقالى سالارية المفعالول لمالدة ) االقتصاد الرقمي والريادة 

دينالار اال  ثمانيالة   8000بقيمالة )عطالائين   / العطائين " في حال تقدم المناقح ل العروض باسم ورقم العطاء 

 .رردني بمغ ف مغ ق منفصو 
 

لن يتم احالة رلثر من عطاء ع ى مناقح واحد فالي حالال تقالدم رحالد المناقصالين ل عطالائين، سالتتم األحالالة وفقالا  -6

 ل ترتيب االتي :

a. ائج يتم دراسة العروض الفنية لجميع الارلات المتقدمة ل عطائين رعطه واالعط  عن نت

 التقييم الفني والمت منة الارلات المؤه ة وغير المؤه ة .

b.  2 2020رقم  يتم فتح العروض المالية ل ارلات المؤه ة فنيا  ل عطاء األول/NBN/   وتقييمئا

 واالحالة ع ى المناقح الفائز حسب الاروط الواردة في وثائق العطاء .

c.  3 رقم  عطاءيتم فتح العروض المالية ل ارلات المؤه ة فنيا  ل/NBN/2020   بعد استثناء

)حيث سيتم اعادة العرض المالي   العرض المالي ل ارلة التي تم احالة العطاء  األول ع يئا 

مغ قا   " في حال ا   المناقح الفائز  تقدم أللثر من عطاء ولا  من الارلات المؤه ة فنيا 

واالحالة ع ى المناقح الفائز  لئذا العطاء "  ومن ثم دراسة العروض المالية المتبقية 

 حسب الاروط الواردة في وثائق العطاء.
 

 

 . يحق ل وزارة إلغاء العطاء دو  إبداء األسباب وبدو  ر  يترتب عن هذا اإللغاء رية مطالبالة ماليالة رو قانونيالة9

 من المناقصين الماارلين بالعطاء. اتجاه ري خطفئما رو

 لمناقصين الفائزين بالعطائين .اسيتم تحميو رجور اإلعط  ع ى . 10
 

 

االطالالالالالالالالالطع ع الالالالالالالالالى وثالالالالالالالالالائق العطالالالالالالالالالاء ع الالالالالالالالالى موقالالالالالالالالالع الالالالالالالالالالوزارة   لمزيالالالالالالالالالد مالالالالالالالالالن المع ومالالالالالالالالالات. 11

http://www.modee.gov.jo/  

  114الصادر بمقت ى المادتين رقم ) 2019  لسنة 28.تطبق رحكام نظام الماتريات الحكومية  رقم )12

   من الدستور .120و)
 

 _  لبرنامج شبكة االليا  ال وئية  لجنة العطاءات الةاصةرمين سر 

 

 5861059 فالس: /  5805607 :هاتف

 

 العطاءات الةاصة  ا  رئيس لج
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