
 
 

 رقم ئين إعالن طرح العطا

 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  طاءاسم الع رقم العطاء 
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 11/11/2020ريخ لغاية تا ل مئتمين سيتم ارسال وثائق العطاء ع ى البريد االلكتروني .2

Salam.AL-ع ى االيميالالالالو التالالالالالي: اشالالالالعار مالالالالن المنالالالالاقح الراغالالالالب بالحصالالالالول ع الالالالى وثالالالالائق العطالالالالاء

e.gov.joDmour@mode  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.

 

د الكترونالي ل مقالاول بالموافقالة سال بريالاستيفاء شروط التقدم ل عطاءات موضوع البحث سيتم ارفي حال  .3

  رقمردة، يتم ايداعئا في حساب دينار أردني غير مست  275)ثمن نسخة المناقصة الواحدة ليقوم بدفع  

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

IBAN: JO16CBJO0010000000000131000251                 

                   

وبعد أعطه  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
 

موعددددددددددد   ددددددددددد   
العددددددددددددرو  

 الفنية

موعدددددددددد  ايدددددددددد ا  
 العرو 

الموعدددد  الم وقدددد  
 للددر  علددد 

 االس فسارات

 

ول   لقبآخر موع
االس فسدددارا
ت علدددددددددددد  
ت االيمددددددديال

المدددددددد  ور  
 العاه 

 

آخددددددر موعدددددد  
لشددددددددددرا  

 الوثائق

موعدددددد  بدددددد   
شدددددددددددرا  
 الوثائق

 ددت  مددام السدداعة 
مددددددن 12:30
الثالثددا  يددوم 

1/12/

2020 

 دددت  مدددام السددداعة 
مدددددددددن 12:00

يدددوم الثالثدددا  
1/12/2020  

 الثا ـــالث
17/11/2020  

االحدددددددددددددددددددددددددددددد  
15/11/

2020 

االربعدددددددددددددددددا  
الموا دددددق 

11/11/
2020 

االربعددددددددددددددددا  
الموا ددددق 

4/11/
2020 
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حسالالب نمالالولك الكفالالالة المرفالالق بالوثالالائق باسالالم معالالالي وزيالالر   واحالالدة فقالالط دخالالول المناقصالالة /شالالي تقالالدم لفالة -5

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

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

 .أردني بمغ ف مغ ق منفصو 
 

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

 ل ترتيب االتي :

a. ائين أعطه واالعط  عن نتائج يتم دراسة العروض الفنية لجميع الارلات المتقدمة ل عط

 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  ل ارلات المؤه ة فنيا  ل عطاء يتم فتح العروض المالية/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 

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

 حسب الاروط الواردة في وثائق العطاء.
 

 

 . يحق ل وزارة إلغاء العطاء دو  إبداء األسباب وبدو  أ  يترتب عن هذا اإللغاء أية مطالبالة ماليالة أو قانونيالة9

 من المناقصين الماارلين بالعطاء. اتجاه أي خطفئما أو

 المناقصين الفائزين بالعطائين .تحميو أجور اإلعط  ع ى  سيتم. 10
 

 

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

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

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

   من الدستور .120و)
 

 _  لبرنامج شبكة االليا  ال وئية  لجنة العطاءات الخاصةأمين سر 

 

 5861059 فالس: /  5805607 :هاتف

 

 العطاءات الخاصة  ا  رئيس لج
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