
 
 

 ((NBN/2023/2 إعالن طرح العطاء رقم 

 
  NBN (Active part)جهزة والمعدات الخاصة بشبكة األلياف الضوئية الوطنية ألخدمات الدعم الفني والصيانة ل تقديم

 
 

شرربكات النطرراع العررريع والمعرردات دعرروة الشررركات الم ايررة المختصررة  رري صرريانة ودعررم االقتصرراد الرقمرري والريررادة يسررر وزارة  -
 لالشتراك  ي العطاء أعاله. من شركة سيسكو منفردين وال اصاين عاى اعتماد وتصنيف من الدرجة الذهبية اصة بها  الخ
 
 nbn_tenders@modee.gov.joعارى المهتمررين ارسرراا اشرعار بالرحبررة لا صرروا عاررى ولرائي الشررراء لابريررد االلكترونرري  -

وشرهادة اعتمراد الدرجرة نسرخة رسرمية مصردقة لشرهادة المفوضرين برالتوقي   وان يتم ار راع معاومرات االتصراا بالشرركة  عاى
( دينار أردني حيرر مسرتردة  وذلرك  ري القسرم المرالي  ري 500  ود   لمن نسخة ولائي الشراء ) CISCOالذهبية من شركة 

 ا أدناه.مبنى الوزارة  وذلك  سب المواعيد الواردة  ي الجدو

 

نسرخة برة أعراله وصرورة عرن وصرا لمرن سيتم ارساا ولائي الشراء لامناقص بالبريد اإللكتروني بعد ارساا المعاومرات المطاو -
 ولائي الشراء لابريد االلكتروني المذكور أعاله.

 
 
 . مواعيد العطاء :-
 

موعد  تح العروع 
 الفنية

 موعد ايداع العروع

الموعد 
 المتوق 
 لارد عاى

 فساراتاالست

 

آخر موعد لقبوا 
االستفسارات 
 عاى االيميا:

 
nbn_tenders@

modee.gov.jo 

 

آخر موعد لشراء 
 الولائي

موعد بدء شراء 
 الولائي

من يوم 12:30الساعة 
اااللنين  

6/3/2023 

 ي تمام الساعة       
من يوم 12:00
  6/3/2023االلنين 

 االربعاء
22/2/2023 

 االلنين
 

20/2/2023 

 الخميس
 

2/3/2023 

 

الخميس 
9/2/2023 

 

 
 
باسررم معررالي وزيررر االقتصرراد الرقمرري والريررادة  باإلضررا ة تقرردم كفالة/شرريك دخرروا المناقصررة  سررب نمرروذم الكفالررة المر رري بالولررائي  -

خمسرون الرف (50000 يم العرروع باسرم ورقرم العطراء بقيمرة )( يوماً مرن تراريت تقرد90عاى أن تبقى سارية المفعوا لمدة ) لوظيفته
 أردني بمغاف مغاي منفصا . دينار 
 
. ي ي لاوزارة إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وبدون أن يترتب عن هذا اإللغاء أيرة مطالبرة ماليرة أو قانونيرة أو خال همرا اتجراه أ  7

 من المناقصين المشاركين بالعطاء.
 ور اإلعالن عاى من يُ اا عايه العطاء.سيتم ت ميا أج .8

 http://www.modee.gov.jo/ . لمزيد من المعاومات االطالع عاى ولائي العطاء عاى موق  الوزارة  9
 

 العطاءات و دةلجنة العطاءات الخاصة _ الطابي اللالث /  أمين سر
 5861059  اكس:  / 5805607 :هاتف

 
 الخاصة  رئيس لجنة الشراء
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