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هذه الخطوط مستحدثة وليست مخدومة سابقا وتم طرح هذه الدعوة بناء على دراسات مسبقة قامت بها  .1

لنتمكن من اجراء  الهيئة قد تكون امتدت لعدة سنوات، فهل من الممكن تزويدنا باعداد الركاب المتوقعة

الدراسات الالزمة للتحقق من المعطيات الفنية للخطوط قيد التشغيل؟واذا كانت الخطوط غير مستحدثة 

 ومخدومة،نرجو افادتنا باعداد وفئة وسائط النقل العام للركاب العاملة على هذه الخطوط.

التحقق من  يتوجب على المتقدمين للدعوة ( الخاص بالتشغيل والذي ينص على : "5/4ورد في البند ) االجابة: 

المعطيات الفنية للخط قيد التشغيل بإجراء الدراسات الفنية عن أعداد وحركة الركاب ووسائط النقل في الوحدة 

 .التشغيلية "

 استبدال كفالة الدخول بشيك مصدق بالقيمة المطلوبة على اعتبار انه يعطي نفس الضمان. .2

 .كفالة بالمبلغ المطلوب لدخول العطاءااللتزام بتقديم  االجابة:
 

 االستعاضة بعرض سعر للحافالت عن اتفاقية التوريد. .3

 . التشغيل( والخاص ب5/1االلتزام بالبند  )يجب و ، ال  االجابة:

 

 تمديد فترة تسليم العروض الفنية العطاء الجهات الممولة الوقت الكافي الجراء دراساتها. .4

 . ال االجابة:

 

 توريد الحافالت لمدة ستة اشهر كحد ادنى بناء على رغبة الجهات المصنعة.تمديد فترة  .5

 ؟؟؟؟؟ال  االجابة:

 

 ( راكب.02لعادية بحافالت ركوب متوسطة بسعة مقعدية تزيد عن )ااالستعاضة عن الحافالت  .6

 والخاص بمواصفات الحافالت. 4االلتزام بالبند رقم  االجابة:

 

يتبين من النموذج ان المفاضلة بين العروض ستكون على معدل  (5)نموذج العرض المالي )مرفق رقم  .7

 يرجى توضيح كيفية المفاضلة بين العروض.كلفة الكيلو متر الواحد للمسارات 

يتم منح العالمة النهائية   5/ والخاص بقييم العروض واالحالة والذي ينص على :" 6/5ورد بالند رقم  االجابة:

 للعرضين المالي والفني وفقاً للمعادلة التالية:

55 %x  + 55عالمة العرض الفني x     معدل كلفة الكيلو متر على المسارات األقل بين المتقدمين 

 معدل كلفة الكيلو متر على المسارات لعرض المتقّدم                                                  
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تم الطلب في دعوة العطاء تحديد كلفة الكيلومتر الواحد لكل مسار  (5مغلف العرض المالي )مرفق رقم ) .8

ذكر فيه  معدل كلفة الكيلو  5المرفق رقم من المسارات ومعدل كلفة الكيلو متر الواحد للمسارات، اال ان 

 .متر الواحد للمسارات فقط ولم يذكر كلفة الكيلومتر الواحد لكل مسار من المسارات

 7انظر االجابة رقم االجابة : 

 من دعوة العطاء. 8يرجى توضيح معادلة منح العالمة النهائية للعرضين الفني والمالي صفحة/ .9

 7 اإلجابة : انظر االجابة رقم 

 

تقوم الهيئة بتحديد االجور كيف سيتم عمل جدوى اقتصادية  12( صفحة/1ذكر في دعوة العطاء البند ) .15

 للعطاء اذا كانت االجور غير معروفة.

لغايات اعداد العرض الفني والمالي يتم اعداد دراسة الجدوى االقتصادية وفقا الحسابات التي سيعتمدها  االجابة: 

 المتقدم للدعوة .

 ال يوجد جهة مالية تمنح كتاب التزام بالتمويل اال في حالة احالة العطاء.. 11

( وفي حال رغبة المتقدم للدعوة بتمويل المشروع ذاتيا فعليه تقديم  5-3/1االلتزام ما ورد بالبند ) االجابة : 

تثبت مقدرة المالية على الكشوفات البنكية تغطي على االقل كلفة شراء الحافالت حسب اتفاقية توريد الحافالت 

 تمويل المشروع.

 طلب تعاون هندسة المرور في البلديات لتزويدنا باتجاه الشوارع لحساب التكلفة الفعلية.. 12

 سيكون هنالك تعاون مابين بلدية اربدد والهيئة في سبيل انجاح المشروع.االجابة : 

 ما هي اماكن المواقف المقترحة على الباصات.. 13

 .4و3و 2الرجاء الرجوع الى الجدول الوارد في صفحة رقم :االجابة 
 

ي الى ضرر على زيادة درجات مما يؤد 3درجة والموجود  0المطلوب في العطاء ان تكون الحافالت . 14

 .قطع الغيار

 (.12االلتزام بما ورد في الملحق رقم )االجابة :

 كيفية توزيع مسار حافالت ذوي االحتياجات الخاصة.. 15

 .سيتم تحديدها بعد االحالةاالجابة :
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وكفالة بنكية واحدة باسم االئتالف ف بين شركات عدة هل المطلوب مالءة واحدة في حال تكوين ائتال.  16 

 وهل يجوز االئتالف على الرغم من الشراء بشكل منفرد؟رغم عدم شراء الدعوة باسم االئتالف.

يجوز ان تقدم كفالة واحدة باسم ائتالف الشركات المتقدمة للعطاء بالرغم من عدم شراء الدعوة باسم  االجابة :

 االئتالف الن قرار المفوضين عن الشركات بتكوين االئتالف اليتم اال بعد االطالع على دعوة التشغيل.

مناطق الخطوط المقترحة في راكب لعدم استيعاب  06تقليل السعة المقعدية للباصات المطلوبة الى . 17

 الدعوة

 (6انظر االجابة رقم )االجابة : 

 دعم الدعوة للمشغل لتلك الخطوط المقترحة من اجل انجاح تلك الدعوة )االجور(. 18

 ال يوجد دعم لالجور.االجابة : 

 
 . الحافالتاعطاء مهلة زيادة عن المقرر بهذه لدعوة لتصبح ست شهور بدل اربع شهور التفاقية توريد . 19

 5انظر االجابة رقم االجابة : 

 .  اعتماد الكفالة البنكية بشيك مصدق بدل كفالة بنكية.02

 (2انظر االجابة رقم )االجابة : 

وطلبه بعد  من نموذج المطابقة االولية لوجود بند مالءة مالية مطلوب في الدعوة 7.  الغاء البند رقم 01

 .االحالة

 من شروط الدعوة. 7بالبند رقم االلتزام االجابة : 

 درجات. 3.  اعتماد المواصفات للباصات المطلوبة بدل درجة واحدة الى 00

 (14انظر االجابة رقم )االجابة : 

 %.06.  اعطاء اعفاء كامل شامل الضريبة الخاصة وقيمتها 03

وقد حددت الدعوة وعلى ليس من اختصاص الهيئة االعفاء من الضريبة الخاصة ومن ضريبة الدخل : االجابة 

 منها على اخضاع الشركة التي سيحال عليها العطاء لضريبة المبيعات العامة. 5الصفحة 

 دينار. 1022.  اعفاء من ضريبة الدخل والبالغة 04

 23انظر االجابة رقم االجابة : 

 المقترحة.باص( تعمل تصاريح مؤقتة للعمل على تلك الخطوط  162.  تنظيم الموجود حيث يوجد )05

 سيتم الغاء اية تصاريح مؤقتة الممنوحة على اي من مسارات خطوط الدعوة وذلك عند التشغيلاالجابة : 

 .هل يمكن للمشغل ان يشغل حافالته خارج الذروة على الخطوط التابعة له بشكل حصري خطوط اخرى؟06

 من ثالثا"من شروط اخرى. 8االلتزام بالبند االجابة : 
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مصداقية المسافات المكتوبة في الدعوة والترددات المكتوبة وهل تم اخذ اوقات االزدحامات .ما مدى 07

 المرورية في الحسبان.

 نعم .االجابة : 

 هل تقف الهيئة والجهات المسؤولة الى جانب المشغل في حال االعتدء على مسارات الشركة..08

 نعم.االجابة : 

 كونه ال يوجد هنالك بدل مالي؟ هل يمكن تخفيض قيمة الكفالة المالية.09

 االلتزام بما ورد في الدعوة.االجابة : 

حتى يمكن االستفادة منها في اوقات العطل من اجل تشغيلها في درجات  3هل يمكن احضار حافالت ذات .32

 الرحالت المدرسية والسياحية؟

 (14انظر االجابة رقم )االجابة : 

.اذا كان هنالك تاخير في توريد الحافالت من قبل المورد وخارجة عن ارادة المشغل ما هو االجراء في 31

 لحالة؟امثل هذه 

بالنسبة للتاخير ففي توريد الشركة للحافالت التي سيحال عليها العطاء السباب خارجة عن ارادتها يتم االجابة :

قرار بهذا الخصوص حسب قناعة الجهة المختصة بالهيئة بقبول النظر في هذا الموضوع في حينه ويتم اصدار ال

 المعذرة بالتاخير او رفضها.

 هل يتم وضع اجرة المسار بناء على دراسة المشغل ام تبعا لالسس المتبعة من قبل الهيئة؟. 30

بما يحقيق العدالة آخذة بعين االعتبار دراسة المشغل :سسيتم تحديد  تبعا لالسس المعمول بها في الهيئة  االجابة

 بين الراكب والمشغل.

 ام البلدية ام الهيئة؟ . من الذي سيقوم بوضع مظالت التحميل والتنزيل المشغل33

 : الهيئة بالتنسيق مع البلدية .االجابة

 الف كونه ال يوجد بدل استثمار. 02. تخفيض قيمة كفالة تنفيذ العطاء الى 34

 (22: انظر االجابة رقم ) االجابة

 . هل مسموح الوقوف داخل الحافلة؟35

 : ال.االجابة

 عمل على الخطوط وتجربتها لمدة سنة.لجار حافالت ئ. اقتراح تشكيل ائتالف من المشغلين الحاليين واست36

 : ال. االجابة

التزام الهيئة باعفاء المشغل من الضريبة العامة والخاصة وضريبة الدخل ودعم اجور النقل ودعم . 38

 .المستثمر
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ال تلتزم الهيئة باعفاء المشغل من الضريبة العامة والخاصة وضريبة الدخل ودعم االجور النقل ودعم : االجابة

 المستثمر.

  

 

 

 

 


