إعالن طرح العطاء رلم (/24ح ن)2017/
الخاص بأتمتة خدمات إدارة التأمين الصحي
يسر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات دعوة الشركات المحلية المختصة منفردة او مؤتلفة مع شركات محلية
لالشتران يي العطاء اعاله ،وعلى الراغبين باالشتران يي هذا العطاء مراجعة لسم العطاءات يي الوزارة لتسلم نسخ العطاء
ويك اآلتي -:
 .1وصف العمل -:
يتضمن نطاق العمل لهذا العطاء ما يلي:
 تمديم خدمات دراسة متطلبات العمل  ،تصميم  ،تطوير ،تنزيل ،تعريف ،تشغيل ،يحص وربط البرمجيات واألجهزة الخاصة
بمشروع ادارة التامين الصحي ( )Eservicesوالخدمات االخر المطلوبة يي وااقك العطاء.
 .2امن نسخة المنالصة الواحدة ( )125دينار أردني غير مستردة.
 .3يمكن شراء نسخ المنالصة من سكرتير لجنة العطاءات الخاصةة يةي الةوزارة ابتةداء مةن السةاعة العاشةرة مةن صةباح يةوم الخمةي
الموايك .2117/11/16
 .4يتم شراء وااقك العطاء واستالمها من لبل مندوب الشركة بموجب تفويض رسمي صةادر عةن الشةركة بافضةاية إلةى نسةخ رسةمية
محدّاة مةن شةهادة تسةجيل الشةركة وشةهادة المفوضةين بةالتوليع ،علمةا بأنةل لةن يةتم بيةع نسةخ العطةاء يةي حالةة عةدم تمةديم هةذه
الوااقك.
 .5آخر موعد لبيع نسخ المنالصة هو الساعة الاانية من ظهر يوم الخمي الموايك .2117/11/23
 .6آخر موعد لمبول االستفسارات حول واةاقك العطةاء هةو األربعةاء الموايةك  2117/11/29وبالبريةد افلكترونةي علةى العنةوان التةالي
24eGovt2017@moict.gov.joوآخر موعد للرد على هذه االستفسارات هو يوم األربعاء الموايك .2117/12/6

 .7تمدم العروض يي االث مغلفات مغلمة و منفصلة و معنونة بوضوح على النحو التالي:
 المغلف األول يتضمن العرض الفني والمرص االلكتروني التابع لل مع الوااقك المطلوبة الالزمة (على أن تمةدم ( )3اةالث نسةخ
ورلية ( 1أصلية و 2صورة) ونسخة إلكترونية).
 المغلةف الاةةاني يتضةةمن العةةرض المةةالي والمةةرص االلكترونةةي التةةابع لةةل (علةةى أن تمةةدم ( )3اةةالث نسةةخ ورليةةة ( 1أصةةلية و2
صورة) ونسخة إلكترونية) ويتضمن أيضا نموذج عرض المنالصة معبأ ومختوما ومولعا حسب االصول من لبل المنالص.
 المغلف الاالث يتضمن كفالة الدخول بالمنالصة.
 .8تمدم كفالة دخةول المنالصةة حسةب نمةوذج الكفالةة المريةك بالواةاقك بميمةة ( )16,000سةتة عشةر الةف دينةار أردنةي بمغلةف مغلةك
منفصةةل (المغلةةف الاالةةث) باسةةم عطويةةة مةةدير إدارة التةةأمين الصةةحي بافضةةاية لوظيفتةةل وباسةةم ورلةةم العطةةاء علةةى أن تبمةةى سةةارية
المفعول لمدة ( )91يوما من تاريخ تمديم العروض .يي حال االقتالف تمدم الكفالة باسةم الشةركة  Leaderاو باسةم االقةتالف .ولةن يةتم
لبول الشيكات البنكية ككفالة دخول عطاء حيث سيتم استبعاد عروض الشركات الممدمة لهذه الشيكات.
 .9تريك بالعرض الفني الممدم من المنالص شهادة مصدلة بتسجيل الشركة والنظام األساسي لها.
 .11تودع العةروض يةي صةندوق العطةاءات الخاصةة لةد لسةم العطاءات/سةكرتير لجنةة العطةاءات الخاصةة للةوزارة يةي موعةد ألصةاه
الساعة الاانية من يوم الاالااء الموايك  2117/12/19من لبل مندوب الشركة المخول بذلن.
 .11سيتم يتح العروض الفنية مبدقيا الساعة الاانية والنصف من ظهر يوم الاالااء الموايك  2117/12/19وبعةد التميةيم الفنةي سةوف
يتم يتح العروض المالية للشركات التي تم تأهيلها ينيا يمط وستعاد العروض المالية للشركات األخر مغلمة.
 .12يحك للوزارة إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وبدون أن يترتب عن هذا افلغاء أية مطالبة مالية أو لانونيةة أو خاليهمةا اتجةاه أ
من المنالصين المشاركين بالعطاء.
 .13يمكةةن للمهتمةةين االطةةالع علةةى واةةاقك العطةةاء علةةى مولةةع الةةوزارة  ،www.moict.gov.joعلمةةا بةةأن هةةذه النسةةخة غيةةر معتمةةدة
للمشاركة يي العطاء.
 .14سيتم تحميل أجور افعالن على من يُحال عليل العطاء.
 .15لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة:
سكرتير لجنة العطاءات الخاصة _ الطابك الاالث  /لسم العطاءات
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات _ الدوار الاامن
تلفون / 5805642 :ياك 5861059 :
رقي

لجنة العطاءات الخاصة

