
 
 

 
 

 (1الملحق رقم )
 ((NBN/2023/1العطاء رقم تمديد فترة شراء 

اصالح قطوعات كوابل األلياف الضوئية األرضية و الهوائية و تحويل مسارات  كوابل هوائية الخاص بشراء خدمات 
عند  ة )وأرضية  للشبكة القائمة و المنفذة في منطقة الشمال )اربد ، الرمثا و المفرق(  كما يشمل ربط مواقع جديد

 . (NBN)الطلب ( ضمن برنامج شبكة االلياف الضوئية الوطني 

 

 
 

المقررررراولين المصرررررنفين فررررري دائررررررة العطررررراءات الحكوميرررررة بالفئرررررة الثالثرررررة دعررررروة االقتصررررراد الرقمررررري والريرررررادة يسرررررر و ارة   .1
سرررليم نسررر  لالشرررتراي فررري العطررراء أعرررال  ، حيررر  سررريتم تاتصررراالت والرابعرررة فررري مجرررال أشرررخال متخصصرررة اختصررراص شررربكات 

 العطاء وفقاً لما يلي :

 

علرررررررررررا المهتمرررررررررررين ارسرررررررررررال اشرررررررررررعار بالر برررررررررررة للحصرررررررررررول علرررررررررررا وثرررررررررررائق الشرررررررررررراء للبريرررررررررررد االلكترونررررررررررري   .2
nbn_tenders@modee.gov.jo ا ان يرررررتم ارفررررراق معلومرررررات االتصرررررال بالشرررررركة ونسرررررخة رسرررررمية مصررررردقة مرررررن علررررر

، ودفررررع ثمررررن نسررررخة وثررررائق سررررارية المفعررررول  ات الحكوميررررة تبررررين درجررررة تصررررنيف الشررررركة واختصاصررررهادائرررررة العطرررراء
( دينرررار أردنررري  يرررر مسرررتردة، وذلررري فررري القسرررم المرررالي فررري مبنرررا الرررو ارة، وذلررري حسرررب المواعيرررد الرررواردة 200الشرررراء )

 في الجدول أدنا .

سرررال المعلومرررات المطلوبرررة أعرررال  وصرررورة عرررن وصرررل سررريتم ارسرررال وثرررائق الشرررراء للمنررراقص بالبريرررد ا لكترونررري بعرررد ار .3
 ثمن نسخة وثائق الشراء للبريد االلكتروني المذكور أعال .

 

 مواعيد العطاء : .4
 

موعد فتح العروض 
 الفنية

 موعد ايداع العروض

الموعد 
 المتوقع
 للرد علا

 االستفسارات

 

آخر موعد لقبول 
االستفسارات 
 علا االيميل:

 
nbn_tenders@

modee.gov.jo 

 

آخر موعد لشراء 
 الوثائق

من يوم 12:30الساعة 
االحد 
12/3/2023 

في تمام الساعة       
من يوم 12:00
  12/3/2023االحد 

 االحد 
5/3/2023 

 الخميس
 

2/3/2023 

 االربعاء
 

8/3/2023 

 

 
 
با ضرافة  االقتصراد الرقمري والريرادة باسرم معرالي و يرر ذج الكفالرة المرفرق بالوثرائق دخرول المناقصرة حسرب نمرو شريي/. تقدم كفالة6

سرربعة االف (7500( يومرراً مررن ترراري  تقررديم العررروض باسررم ورقررم العطرراء بقيمررة )90علررا أن تبقررا سررارية المفعررول لمرردة ) لوظيفترر 
 .دينار أردني بمخلف مخلق منفصل وخمسمائة 

 
اتجرا  أ   خالفهمرا أو ء دون إبداء األسباب وبدون أن يترتب عن هذا ا لخراء أيرة مطالبرة ماليرة أو قانونيرة. يحق للو ارة إلخاء العطا7

 من المناقصين المشاركين بالعطاء.
 سيتم تحميل أجور ا عالن علا من يُحال علي  العطاء. .8

 http://www.modee.gov.jo/ االطالع علا وثائق العطاء علا موقع الو ارة   لم يد من المعلومات. 9
 
 

 الشراء الخاصة لجنة  أمين سر
 5861059 فاكس:  / 5805607 :هاتف
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