إعالن طرح العطاء () 2015/3

يسر دائرة االحصاءات العامة دعوة الشركات/المؤسسات المحمية المتخصصة لممشاركة في العطاء موضوع البحث ،فعمى الراغبين باالشتراك في ىذا العطاء
مراجعة سكرتير لجنة العطاءات الخاصة في موقع الدائرة الرئيسي/الجبيية شارع ياجوز بجانب وزارة التعميم العالي خالل ساعات الدوام الرسمي اعتبا ارً من
صباح يوم االثنين الموافق  2015/6/22لشراء نسخة العطاء وفق اآلتي-:
رقم العطاء

وصف العمل

ثمن النسخة

تاريخ ايداع وفتح العروض

2015/3

شراء رخص برمجيات قواعد بيانات

 40دينار أردني غير

آخر موعد إليداع العروض ومن ثم فتحيا ىو يوم الثالثاء

أوراكل

مستردة

الموافق  2015/7/7في تمام الساعة الواحدة ظيراً.

 .1يتم شراء نسخة العطاء االلكترونية من سكرتير لجنة العطاءات الخاصة بموجب سند مقبوضات ابتداء من صباح يوم االثنين الموافق
 ،2015/6/22واستالميا من قبل مندوب الشركة/المؤسسة بموجب تفويض رسمي باإلضافة إلى نسخة مصدقة من رخصة مين سارية

المفعول أوالسجل التجاري وشيادة المفوضين بالتوقيع .عمماً بأنو لن يتم بيع نسخة العطاء في حال عدم توفر ىذه الوثائق .آخر موعد لبيع
نسخة العطاء ىو نياية دوام يوم األربعاء الموافق  ،2015/7/1عمما بأنو سيتم نشر نسخة الكترونية من وثيقة العطاء لالطالع عمى موقع

الدائرة االلكتروني (.)www.dos.gov.jo

 .2آخر موعد لقبول االستفسارات حول وثيقة العطاء ىو نياية دوام يوم الخميس الموافق  2015/7/2تسمم باليد أو بالفاكس رقم ()5300710
أو بالبريد اإللكتروني عمى العنوان التالي  ،tenders@dos.gov.joعمماً بأن آخر موعد لمرد عمى ىذه االستفسارات ىو نياية دوام يوم األحد

الموافق .2015/7/5

 .3تقدم العروض في مغمف واحد مغمق ومعنون بوضوح بحيث يحتوي المغمف عمى مايمي:


العرض المالي ووثائق العطاء وكافة األوراق المطموبة.



العرض الفني.



كفالة دخول العطاء بنسبة ( )% 3من قيمة العرض المالي باسم عطوفة مدير عام دائرة االحصاءات العامة/رئيس لجنة العطاءات الخاصة
باإلضافة لوظيفتو عمى أن تكون سارية المفعول لمدة ( )20يوماً من تاريخ اإليداع.

 .4أجور اإلعالن عمى من يرسو عميو العطاء ميما تكرر نشره.

 .5يحق لمجنة إلغاء العطاء دون بيان األسباب وبدون أن يترتب عمى عممية اإللغاء أية التزامات مادية أو غير مادية مقابل ذلك.
د .قاسم الزعبي

مدير عام دائرة االحصاءات العامة
رئيس لجنة العطاءات الخاصة

