
 
 (2020/ح ك/24طرح العطاء رقم ) إعالن

 نظام النسخ االحتياطي لمركز عمليات الحكومةشراء بالخاص 
 

 
حيث  ، لالشتراك في العطاء اعاله الشركاء المحليين للشركات المطورة للنظام المطلوب دعوة االقتصاد الرقمي والريادةيسر وزارة 

 اآلتي:نسخ العطاء وفق  سيتم تسليم

 

بعاد الحواول علاى اشاعار مان المنااقص  22/11/2020لغاية تااريخ  للمهتمين وثائق العطاء على البريد االلكتروني سيتم ارسال .1
علاى ان ياتم ارقااع معلوماات  ayed.rashdan@modee.gov.joعلى االيميال التاالي   الراغب بالحوول على وثائق العطاء

 .ضمن البريد االلكتروني المرسلع نسخة رسمية مودقة لشهادة المفوضين بالتوقيووال بالشركة االت

 

ثمان نساخة بالمواققاة ليقاوم بادقع  للمنااقص موضوع البحث سيتم ارساال برياد الكتروناي استيفاء شروط التقدم للعطاء قي حال  .2
 ب البنكي التالي للحسا تحويلها( دينار أردني غير مستردة، يتم 300)وثائق العطاء 

 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 

 أعاله. على االيميل المذكورللمناقص بعد ارسال وورة عن وول االيداع يتم ارسال وثائق العطاء س .3
 

 مواعيد العطاء  .4
 

موعد قتح 
 العروض 

موعد ايداع 
 العروض

الموعد المتوقع 
للرد على 
 االستفسارات

آخر موعد لقبول االستفسارات على 
 االيميل 

eGov_tenders@modee.gov.jo 

 

زيارة ميدانية 
لمبنى مركز 

عمليات الحكومة 
 االلكترونية

آخر موعد لشراء 
 الوثائق

موعد بدء شراء 
 الوثائق

8/12/2020 

 الساعة:

12:30 PM 

8/12/2020 

بحد اقصى 
 الساعة:

12:00 PM 

29/11/2020 25/11/2020 
23/11/2020 

 الساعة:
10:00 AM  

22/11/2020 15/11/2020 

 
مان تااريخ  ( يوماا  90على أن تبقى سارية المفعول لمدة ) االقتواد الرقمي والريادة باسم وزارةدخول المناقوة  /شيكتقدم كفالة .5

 دينار أردني بمغلف مغلق منفول.عشرة آالف ( 10,000بقيمة )وورقم العطاء  وباسم العروضتقديم 
اتجااه  خالقهماا أو دون أن يترتاب عان ااذا االغااء أياة مطالباة مالياة أو قانونياةلغاء العطاء دون إباداء اسساباب ويحق للوزارة إ .6

 أي من المناقوين المشاركين بالعطاء.

 www.modee.gov.joموقع الوزارة  يرجى مراجعةواالطالع على وثائق العطاء لمزيد من المعلومات  .7

 
 

 الخاوة  الشراءلجنة  أمين سر
 586105 9قاكس  /       5805642 تلفون 

 
 الخاوة  الشراءرئيس لجنة 

mailto:ayed.rashdan@modee.gov.jo
http://www.modee.gov.jo/

