
 
 (2020/ح ك/28طرح العطاء رقم ) إعالن

 مع الموقع الرئيسي  ربط فروع ديوان المحاسبةبالخاص 
 

 
نسخ العطاء  حيث سيتم تسليم ، لالشتراك في العطاء اعاله شركات االتصاالت المحلية دعوة االقتصاد الرقمي والريادةيسر وزارة 

 اآلتي:وفق 

 

بعاد الحواول علاى اراعار مان المنااقص  22/11/2020لغاية تااري   للمهتمين ل وثائق العطاء على البريد االلكترونيسيتم ارسا .1
علاى ان ياتم ارفااع معلوماا   ayed.rashdan@modee.gov.joعلى االيميال التاالي   الراغب بالحوول على وثائق العطاء

 .ضمن البريد االلكتروني المرسلع نسخة رسمية مودقة لرهادة المفوضين بالتوقيوتوال بالرركة اال

 

ثمان نساخة بالموافقاة ليقاوم بادفع  للمنااقص موضوع البحث سيتم ارساال برياد الكتروناي استيفاء رروط التقدم للعطاء في حال  .2
 ب البنكي التالي للحسا تحويلها( دينار أردني غير مستردة، يتم 50)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 فتح 
 العروض 

موعد ايداع 
 العروض

الموعد المتوقع 
للرد على 
 االستفسارا 

آخر موعد لقبول االستفسارا  على 
 االيميل 

eGov_tenders@modee.gov.jo 

 

آخر موعد لرراء 
 الوثائق

موعد بدء رراء 
 الوثائق

3/12/2020 

 الساعة:

12:30 PM 

3/12/2020 

بحد اقصى 
 الساعة:

12:00 PM 

26/11/2020 24/11/2020 22/11/2020 15/11/2020 

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

 دينار أردني بمغلف مغلق منفول.سبعمائة وخمسون ( 750بقيمة )وورقم العطاء  وباسم العروضتقديم 
اتجااه أ   خالفهماا أو ن يترتب عن هذا اإللغاء أية مطالبة مالية أو قانونيةدون ألغاء العطاء دون إبداء األسباب ويحق للوزارة إ .6

 من المناقوين المراركين بالعطاء.

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

 
 

 اوة الخ الرراءلجنة  أمين سر
 586105 9فاكس  /       5805642 تلفون 

 
 الخاوة  الرراءرئيس لجنة 

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

