
 
 

 (2الملحق رقم )

 اعالن معَدل للعطائين
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 المناقص فما فوق  الثالثة

 

 البريد االلكتروني لالستفسارات  اسم العطاء طاءرقم الع 

1 2/NBN/2020  اصالالالالالو قطوعالالالالات لوابالالالالو االليالالالالا  ال الالالالوئية

األرضالالالية والئوائيالالالة وتحويالالالو مسالالالارات لوابالالالو 

هوائيالالالة وارضالالالية لللالالالبكة القائمالالالة المنفالالالذة فالالالي 

لمالا يلالمو  محافظات )الكرك ، الغالور والطفيلالة(

 ربط مواقع جديدة ) عند الطلب (

karak@modee.gov.jo 

 

 

  

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

األرضالالالية والئوائيالالالة وتحويالالالو مسالالالارات لوابالالالو 

هوائيالالالة وارضالالالية لللالالالبكة القائمالالالة المنفالالالذة فالالالي 

مالالا يلالالمو ربالالط مواقالالع جديالالدة ) محافظالالة معالالان ل

 (عند الطلب

maan@modee.gov.jo 

 

 

لى اشعار من المناقص الراغالب بعد الحصول ع للمئتمين سيتم ارسال وثائق العطاء على البريد االلكتروني .2

ى ان يالتم علال Dmour@modee.gov.jo-Salam.ALعلى االيميو التالي: بالحصول على وثائق العطاء

وشالالئادة مصالدقة مالالن دائالرة العطالالاءات الحكوميالالة تبالين درجالالة تصالالني  ارفالاق معلومالالات االتصالال باللالالرلة 

 ضمن البريد االلكتروني المرسو. والعطاء المراد شرائه للمناقص )محّدثة(  اللرلة واختصاصئا

مقالاول بالموافقالة سالال بريالد الكترونالي للفي حال استيفاء شروط التقدم للعطاءات موضالو  البحالس ساليتم ار .3

  رقالم( دينار أردني غير مستردة، يتم ايالداعئا فالي حسالا  275ليقوم بدفع  ثمن نسخة المناقصة الواحدة )

  وزارة االقتصاد الرقمي والريادة ( امانات اقتطاعات 1/3100/251) 

IBAN: JO16CBJO0010000000000131000251                 

                           

وبعالد أعالاله  على االيميالو المالذلور بعد ارسال صورة عن وصو األمانة  ارسال وثائق العطاء للمقاول  يتم  .4

 الحصول على التأليد من قبو الدائرة المالية لدينا .

  العطاءات :مواعيد  .5
 

موعدددت  دددرو    ددد و  
   فنية

موعددددددددت  يددددددددت   
     و 

  موعت   مروقع 
  ل ت على

   ت  السرفسا

 ت  قبددو آخدد  موعدد
سرفسددا  ت  ال

علدددددددددددددددددددددددى 
ت  اليمدددددددددددديا

  مدددددددددددد  و   
  عاه

 

آخدددد  موعددددت 
 شدددد    
   وثائق

موعدددددددت بدددددددت  
شددددددددددد    

   وثائق

 دددددم رمدددددا    سددددداعة 
مددي يددو  12:30

  ثاثدددددددددددددددددددددددا  
15/12/2020 

 م رما    ساعة 
مدددي 12:00

   ثاثددا يددو  
15/12/

2020 

  الحت 
6/12/2020  

  خمدددددددددددددددددددددددي  
3/12/

2020 

  ثاثددددددددددددا  
1/12/

2020 

  ثاثدددددددددددددددددا  
24/11/

2020 

 

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

م مالالن تالالاريم تقالالديم 90باإلضالالافة لوفيفتاله علالالى أن تبقالالى سالالارية المفعالالول لمالدة ) االقتصالاد الرقمالالي والريالالادة  ( يومالالا

mailto:karak@modee.gov.jo
mailto:maan@modee.gov.jo
mailto:Salam.AL-Dmour@modee.gov.jo


 
 

دينالار اال  ثمانيالة  (8000بقيمالة )ن ( / العطائين " فالي حالال تقالدم المنالاقص للعطالائيالعروض باسم ورقم العطاء 

 .أردني بمغل  مغلق منفصو 
 

لن يتم احالة ألثر من عطاء علالى منالاقص واحالد فالي حالال تقالدم أحالد المناقصالين للعطالائين، سالتتم األحالالة وفقالا  -6

 للترتيب االتي :

a.  يتم دراسة العروض الفنية لجميع اللرلات المتقدمة للعطائين أعاله واالعالن عن نتائج

 لتقييم الفني والمت منة اللرلات المؤهلة وغير المؤهلة .ا

b.  م للعطاء األول وتقييمئا   /NBN/2 2020رقم  يتم فتح العروض المالية لللرلات المؤهلة فنيا

 واالحالة على المناقص الفائز حسب اللروط الواردة في وثائق العطاء .

c. م للعطاء بعد استثناء   NBN/2020/3 رقم  يتم فتح العروض المالية لللرلات المؤهلة فنيا

)حيس سيتم اعادة العرض المالي   العرض المالي لللرلة التي تم احالة العطاء  األول عليئا 

مغلقام( " في حال ان  المناقص الفائز  تقدم أللثر من عطاء ولان من اللرلات المؤهلة فنيا 

الة على المناقص الفائز  لئذا العطاء "  ومن ثم دراسة العروض المالية المتبقية واالح

 حسب اللروط الواردة في وثائق العطاء.

 

 . يحق للوزارة إلغاء العطاء دون إبداء األسبا  وبدون أن يترتب عن هالذا اإللغالاء أيالة مطالبالة ماليالة أو قانونيالة9

 من المناقصين الملارلين بالعطاء. اتجاه أي خالفئما أو

 ين الفائزين بالعطائين .المناقصسيتم تحميو أجور اإلعالن على . 10

االطالالالالالالالالالال  علالالالالالالالالالى وثالالالالالالالالالائق العطالالالالالالالالالاء علالالالالالالالالالى موقالالالالالالالالالع الالالالالالالالالالوزارة   لمزيالالالالالالالالالد مالالالالالالالالالن المعلومالالالالالالالالالات. 11

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

( 114الصادر بمقت الى المالادتين رقالم ) 2019( لسنة 28.تطبق أحكام نظام الملتريات الحكومية  رقم )12

 من الدستور .( 120و)
 

 _  لبرنامج شبكة االليا  ال وئية  لجنة العطاءات الخاصةأمين سر 

 

 5861059 فالس: /  5805607 :هات 

 

 العطاءات الخاصة  ان رئيس لج
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