
 
 (2020/ح ك/21طرح العطاء رقم ) إعالن

 لوزارة التربية والتعليم Tabletsمحمولة أجهزة لوحية شراء بالخاص 
 

 
منفرةً أو مؤتلفةً مع ألجهزة لالشركاء المحليين للشركات األم المصنعة  الشركات المحلية دعوة االقتصاد الرقمي والريادةيسر وزارة 

 -اآلتي: نسخ العطاء وفق حيث سيتم تسليم ، اك في العطاء اعالهلالشترشركات اخرى محلية أو عالمية 

 : وصف العمل. 1
لاوزارة التربياة  Tabletجهااز لاوحم محماول  الف ون( مائة وست160,000) فحص وتسليمو تشغيلو تعريفو تنزيلوتوريد وشراء 

 .والتعليم وفقاً للمتطلبات الموضحة فم وثيقة العطاء
 

بعاد الحصاول علاى اشاعار مان المنااقص  22/11/2020لغاية تااري   للمهتمين طاء على البريد االلكترونمسيتم ارسال وثائق الع .1
علاى ان ياتم ارفااع معلوماات  ayed.rashdan@modee.gov.joعلى االيميال التاالم:  الراغب بالحصول على وثائق العطاء

لألجهازة الماوردة وشاهادة تثبات ان المنااقص وكيال محلام  نسخة رسمية مصدقة لشهادة المفوضين باالتوقي وة االتصال بالشرك
 ضمن البريد اإللكترونم المرسل.

 

ثمان نساخة بالموافقاة ليقاوم بادف   للمنااقص موضوع البحث سيتم ارساال برياد الكترونام استيفاء شروط التقدم للعطاء فم حال  .2
( امانااات  1/3100/251)   مرقاادينااار أردناام غياار مسااتردةد يااتم ايااداعها فاام حساااب خمسااة فالف  ( 5000)وثااائق العطاااء 

  IBAN: JO16CBJO0010000000000131000251وزارة االقتصاد الرقمم والريادة:  اقتطاعات

                   
 أعاله. على االيميل المذكورللمناقص بعد ارسال صورة عن وصل االيداع يتم ارسال وثائق العطاء س  .3

 

 مواعيد العطاء: .4
 

موعد فتح 
 العروض 

موعد ايداع 
 العروض

الموعد المتوق  
للرد على 
 االستفسارات

فخر موعد لقبول االستفسارات على 
 االيميل:

eGov_tenders@modee.gov.jo 

 

فخر موعد لشراء 
 الوثائق

موعد بدء شراء 
 الوثائق

6/12/2020 

 الساعة:

12:30 PM 

6/12/2020 

بحد اقصى 
 الساعة:

12:00 PM 

29/11/2020 
بحد أقصى الساعة  25/11/2020

2:00 PM 
22/11/2020 15/11/2020 

 
ً 90على أن تبقى سارية المفعول لمدة ) االقتصاد الرقمم والريادة باسم وزارةدخول المناقصة  /شيكتقدم كفالة .5 مان تااري   ( يوماا

 دينار أردنم بمغلف مغلق منفصل.ألف مائتان وخمسة وسبعون ( 275,000مة )بقيوورقم العطاء  وباسم العروضتقديم 
اتجااه  خالفهماا أو دون أن يترتاب عان ااذا اإللغااء أياة مطالباة مالياة أو قانونياةلغاء العطاء دون إباداء اسساباب ويحق للوزارة إ .6

 أي من المناقصين المشاركين بالعطاء.

 .www.modee.gov.joموق  الوزارة  يرجى مراجعةالعطاء  واالطالع على وثائقلمزيد من المعلومات  .7

 
 

 الخاصة  الشراءلجنة  أمين سر
 586105 9فاكس: /       5805642 تلفون:

 
 الخاصة  الشراءرئيس لجنة 

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

