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 إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء لتنفيذ مشروع 

 شارع الثالثين بين طريق أم صيحون والبيضا

 لرد على االستفساراتا

 الرد االستفسار #

 ال هل ٌتضمن العمل إعداد دراسة هٌدرولوجٌة؟  .1

2.  

، ٌرجى 8باإلشارة إلى جدول المؤهالت والخبرات، صفحة 
تحدٌد دور الخبراء المحلٌٌن المطلوب اقتراحهم حٌث أن الخدمات 
المطلوبة هً إعداد الدراسات والتصامٌم والتً ٌقوم بها عادًة 
الكادر المسجل لدى الشركة على عكس عطاءات اإلشراف والتً 

 ٌتم اقتراح كادر خارجً للقٌام بأعمال اإلشراف على التنفٌذ

راء المحلٌٌن فً إعداد الدراسات ٌمكن للشركة االستفادة من الخب
والتصامٌم لمعرفتهم بالمنطقة، وال ٌوجد فً العطاء ما ٌلزم 

 .المناقص باستخدام هؤالء الخبراء

3.  

، أنه ال ٌحق 23(، صفحة 5ورد فً ملحق العقد رقم )
لالستشاري المطالبة بأي تعدٌل أسعار فً حال زٌادة أو نقصان 

أو النقصان، وحٌث أن قٌمة كمٌاتها مهما بلغت تلك الزٌادة 
العطاء اإلجمالٌة ستكون بالمقطوع على اعتبار أن الطرٌق المراد 

كم، فإنه ٌرجى إعادة النظر فً هذه النقطة خاصة  3تصمٌمه 
وأن المساحة المقدرة ال تعتبر مرجع نهائً حسبما ورد فً 

 .3وصف العمل، صفحة 

ة العطاء علماً على المناقص االلتزام بالشروط المرجعٌة فً وثٌق
بأن التعدٌل المقترح للطرٌق سٌكون أقل طوال من الموجود فً 

  وثٌقة العطاء.

4.  

ٌرجى تحدٌد دور الدعم المكتبً المذكور ضمن فرٌق التصمٌم، 
، حٌث أن الخدمات المطلوبة هً خدمات إعداد 2صفحة 

الدراسات والتصامٌم والتً ٌقوم بها أساساً الكادر التصمٌمً فً 
على عكس عطاءات اإلشراف والتً تتطلب الدعم  المكتب
 .المكتبً

" فً توضٌح األجهزة العاملة فً الدعم المكتبً ذكرت جملة "
حاسب  أوحال كان هناك حاجة لهذه األجهزة مثل مهندس عقود 

 كمٌات

5.  
ُذكر خالل الزٌارة المٌدانٌة أن األعمال المساحٌة قد تم عملها 

باألعمال  طلبكم بقٌام االستشاري مسبقاً، ٌرجى التأكٌد على 
 .المساحٌة المطلوبة للمشروع

، حٌث المساحٌة باألعمالنؤكد على الطلب من االستشاري بالقٌام 
أن األعمال المساحٌة التً ذكرت خالل الزٌارة المٌدانٌة هً فقط 

 .لتحدٌد مسار الطرٌق

6.  

، أنه ٌجب تسمٌة مكتب مساحة من مكاتب 38ورد فً صفحة 
المساحة المحلٌة )ضمن منطقة إقلٌم البترا( للقٌام باألعمال 
المساحٌة، ٌرجى تأكٌدكم على هذا الطلب وما مدى إمكانٌة 

 تنسٌب مكاتب مساحٌة من خارج اإلقلٌم

 ( من وثٌقة العطاء38( صفحة )32نؤكد على النقطة )

 هل المبلغ االحتٌاطً ٌشمل فحص التربة وأعمال المساحة؟  .7
 ك.ال ٌشمل ذل

المساحٌة ضمن المرحلة األولى: الدراسة  واألعمالفحص التربة 
 .من ضمنها األعمالاالستطالعٌة وتسعٌر هذه 

 ال ٌوجد قائمة بأسماء هذه المكاتب المكاتب المحلٌة المرخصة ألعمال المساحة ومكاتب التربة  .8

 


