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تقديم خدمات استشارية وفنية واعداد الدراسات 
وثائق عطاء التنفيذ لمشروع كاميرات المراقبة 

 في مراكز االنطالق والوصول
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 النقل البريٌئة تنظٌم ه

 (6106/ )  رقـم االستدراج دعـوة 

عداد الدراسات وثائق عطاء التنفيذ لمشروع كاميرات تقديم خدمات استشارية وفنية وااللـوازم المطلوبة :  
 المراقبة في مراكز االنطالق والوصول

 النقل البريالدائرة المستفيدة : هيئة تنظيم  

م تدعو هٌئة 6116( لسنة 66( من نظام اللوازم رقم )05استناداً ألحكام المادة رقم ) .1
تقديم خدمات لقدٌم عروضهم للمشاركة فً ت المناقصٌن المتخصصٌن النقل البريتنظٌم 

استشارية وفنية واعداد الدراسات وثائق عطاء التنفيذ لمشروع كاميرات المراقبة في 
 .والشروط الخاصة والعامة المرفقة ، وفقاً للمواصفات مراكز االنطالق والوصول

 عةاخر موعد لبٌع وثٌقة العطاء هو الساو   )   ( الموافق )  (  ٌبدا بٌع نسخ العطاء ٌوم .2
  )  ( الموافق )  ( ٌوم الثانٌة من

( دنانٌر  01   غ )ــمقابل دفع مبل الوثٌقةعلى المناقصٌن الراغبٌن بشراء نسخة كاملة من  .3
 غٌر مستردة قبل اخر موعد لبٌع وثٌقة العطاء. دنانٌر 01

)  الواحدة من ٌوم  اخر موعد لتسلٌم العروض على العنوان المذكور ادناه فً تمام الساعة .4
 .)  ( الموافق (

                                     
 
 

 النقل البريهيئة تنظيم 
 شارع همذان-الروضةضاحية -منطقة الجبيهة

 قسم العطاءات والمشريات-الطابق االول–( 9بناية رقم )
 0024609فاكس   0011011هاتف 

            www.ltrc.gov.joالكتروني     الموقع                                      

 

 واقبلــوا اإلحتــرام ،،،

 

 

                                                                              
 المهندس مروان الحمود

 ـام ــــــــر العـــــــــــالمدي 
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 )نموذج عرض المناقصة(

 النقل البريعطوفة مدير عام هيئة تنظيم السيد 

( ووفقاً للتعلٌمات والشروط العامة والخاصة والمواصفات 6104/ 6 رقم ) استدراجبناًء على دعوة 
تقديم خدمات استشارية وفنية واعداد الدراسات وثائق عطاء التنفيذ   المرفقة بها فإننً أقدم عرضً وأوافق 

باألسعار والشروط الخاصة والعامةة والمواصةفات  كز االنطالق والوصوللمشروع كاميرات المراقبة في مرا
 المبٌنة فً هذا العرض.

( ٌوماً اعتباراً من التارٌخ المحدد من قبلكم كاخر  01 وإننً ألتزم بأن ٌظل هذا العرض قائماً لمدة )
( بتمثٌل مؤسسةتنا / شةركتنا                                                موعد الٌداع العروض وأفوض السٌد )

 فً كافة اإلجراءات والتبلٌغات المتعلقة بهذا العرض لدى دائرتكم.

 المفـــوض بالتوقٌـــع

 اســم المناقــص : .............................................................

 ..................اسم صاحب الشركة : ............................................

 الخـاتـــم

 العنوان: ..........................................................................................................
 ........البرٌد اإللكترونً : ..........................................................................................

 (               ( فاكـس )             ( هاتـف )                ( الرمز البرٌدي )               ص .ب )
 (     الرقم الضرٌبً )

 -المرفقات:) أبين فيما يلي جميع المرفقات التي يتكون منها عرضي ( :

0) 

6) 

3) 

4) 

5) 

 
 
 
 

 -إرشــادات :

بكفالةة دخةول ( معةزز موقعةة ومختومةة بخةاتم المنةاقص أصةل وصةورةٌقدم العرض على نسةختٌن ) -0
 .المحدد بدعوة العطاء المبلغ حسب العطاء

 1الهٌئةٌجب أن ٌعبأ هذا النموذج بالكامل وأن ٌرفق بالعرض عند تقدٌمه إلى      -6
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للدخول في العطاء  الخاصةالشروط   

 
وتكون ملزمة للمناقصٌن وللجنة العطاءات حق  العامةللشروط الشروط مكملة تبر هذه تع       

-:شروطالهذه  ـــداستبعاد أي عرض غٌر ملتزم بكل او بعض او اح  
 

 الشروط الواجب توفرها في المناقص:وال:ا
 
 سنوات. 5لدى وزارة الصناعة والتجارة لمدة ال تقل عن  الٌكون المناقص مسجأن  .1

من  مع ضرورة توثٌق هذه المشارٌع،مشارٌع مشابهة  3 قام بتنفٌذ  المناقصٌكون ان . 6     
اسم المشروع واسم صاحب العمل ووصف المشروع مع ارفاق شهادة  خالل توضٌح

صادرة عن صاحب العمل موثقة حسب االصول او ارفاق نسخة من العقد بٌن 
 .(الطرفٌن

 ل على مشارٌع مشابهة.. ان ٌكون كادر الشركة مؤهل وقد سبق له العم3    
 

 مالحظة: سيتم االخذ فقط بالخبرات الموثقة 
 
 الكفاالت المالية: ثانيا: 

أو   %( مةن قٌمةة العةرض المقةدم3) ٌرفق بالعرض كفالة بنكٌة لدخول العطاء بقٌمة .1
شٌك مصدق وصادرة/صادر عن بنك محلً  وذلةك مةن تةارٌخ فةتح العةروض ولمةدة 

لةةن ٌنظةةر فةةً أي عةةرض غٌةةر معةةزز بالتةةامٌن ٌومةةا مةةن ذلةةك التةةارٌخ وسةةوف  01
 المطلوب.

%( مةن القٌمةة 01تقدٌم كفالة حسن تنفٌةذ بنسةبة )على المتعهد الذي تتم علٌه االحالة  .2
ولمدة ثالث اشهر تبدأ من تةارٌخ  حسب النموذج المعتمد لدى الهٌئة لإلحالةاالجمالٌة 

فقةة الفرٌةق الثةانً بةذلك االحالة وتجدد بطلب من الفرٌق االول ودون الحاجة الى موا
 وكلما اقتضت الضرورة ذلك.

 

 اعداد العروض: -:ثالثا
 

او مكتوبةا ٌعد العرض الورقً على نسةختٌن متطةابقتٌن ) االصةل ونسةخة عنةه ( مطبوعةاً 
خةةةال مةةةن المحةةةو او التعةةةدٌل او الشةةةطب او االضةةةافة واذا اقتضةةةت بةةةالحبر بخةةةط واضةةةح 

بةالحبر االحمةر بجانةب المحةو او التعةدٌل او الضةرورة ذلةك فٌجةب علةى المنةاقص التوقٌةع 
 .الشطب او االضافة 
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 -: االسعار:رابعا  
 

( وفق  نموذج ٌقدمه المناقص ٌتفق مةع متطلبةات )العرض المالً ٌعد المناقص اسعاره .0
، وٌحةق وٌختم وٌوقع كافة وثائق دعوة العطةاء وٌقةدمها ضةمن العةرض كاملةةالعطاء  

ثائق العطاء ان ٌضٌف اي وثائق او معلومات ٌرغب اضافتها للمناقص باالضافة الى و
وعلٌةةه كتابةةة السةةعر بةةالرقم والحةةروف وعلةةى  وٌةةرى انهةةا ضةةرورٌة لتوضةةٌح عرضةةه
 .كذلك السعر االجمالً والمناقص كذلك ان ٌذكر السعر االفرادي 

على المناقص تقدٌم عرض سعر إلضافة مركز انطالق ووصةول جدٌةد علةى الدراسةة  .6
دارسة او بعد االنتهاء منها فً حال طلب الهٌئة من المناقص اضةافة مركةز فً وقت ال

 انطالق ووصول جدٌد للدارسة
علةةى المبٌعةةات  الضةةرٌبةتقةةدم االسةةعار بالةةدٌنار االردنةةً بحٌةةث تكةةون االسةةعار شةةاملة  .3

 والرسوم والضرائب االخرى واي عوائد اخرى.
 
 

  -: تقديم العروض:خامسا
 

موقعة ومختومةة بخةاتم المنةاقص فةً  ٌن)االصل وصورة عنها(على نسخت تقدم العروض.0
مغلف واحد باإلضافة الى مغلف كفالة دخةول العطةاء المشةار الٌهةا فةً بنةد الكفةاالت المالٌةة  

 واسم ورقم العطاء. المناقصاسم الرئٌسً وٌكتب على المغلف 

ٌةداع العةروض ال تقبل العةروض أو أي تغٌٌةر علٌهةا بعةد التةارٌخ  والموعةد المحةدد . ال6
 المحدد فً دعوة العطاء.

عند موعد فتح العروض ان عدد المناقصٌن ٌقةل عةن ثالثةة  لمشترٌاتاذا وجدت لجنة ا.3
)اعةادة طةةرل العطةةاء( او تحوٌةةل العطةةاء الةةى  فلهةا ان تقةةرر تمدٌةةد موعةةد تقةةدٌم العةةروض

ل توقٌةةع الشةةراء باالسةةتدراج ،وفةةً هةةذه الحالةةة تعةةاد العةةروض مغلقةةة الةةى مقةةدمٌها مقابةة
 المناقص او من ٌمثله.

اذا اقتنعةةت بعةةدم جةةدوى التمدٌةةد ان تقةةوم بفةةتح العةةرض او  المشةةترٌاتكمةةا ٌحةةق للجنةةة .4
العروض الةواردة الةى الصةندوق واجةراء الدراسةة واالحالةة اذا وجةدت االسةعار واللةوازم 

 المعروضة مناسبة.

 
 تنفيذمدة ال -:سادسا

 
الجةدول الزمنةً المبةٌن فةً  بإتبةاعمسةؤولٌاته   وصاحب العمل كل حسةب االستشاريٌلتزم 

/أ( لهـذه الشروط ووفـقـةـا  للمراحةل المنصةوص علٌهةا بهةذا الجةدول  لتقةدٌم 0الملحق رقم )
علمةاً أنةه إذا قةدم االستشةاري  العقةد االمشةمولة فةً هةذ لألعمةال الخدمات االستشارٌة والفنٌة

دت علٌهةا تعةدٌالت ومالحظةات أعمال أي مرحلة مةن المراحةل بمسةتوى غٌةر مناسةب وور
جوهرٌة  فتعتبر الفترة الالزمة لتعدٌل هذه المالحظات من المدة المقررة لالستشاري حسةب 
الجدول الزمنً وعلٌه تعوٌضها فً المراحل الالحقةة وٌجةوز لصةاحب العمةل إذا ارتةأى أن 

السةةةٌر  تلةةةك المالحظةةةات ال تسةةةمح بالسةةةٌر إلةةةى المرحلةةةة التالٌةةةة أن ٌمنةةةع االستشةةةاري مةةةن 
بالمرحلة التالٌة   حتى ٌتم إنجاز هذه المالحظات وتحتسب على االستشاري  غرامةة تةأخٌر 
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(، كمةا ٌجةب علةى 7إذا لم ٌةتم تعوٌضةها فةً المراحةل الالحقةة وحسةب مةا ورد فةً المةادة )
صاحب العمل تحدٌد المدة التً سٌقوم خاللها بمراجعة أعمال المراحل المختلفة والتً ٌعتبر 

ضةةائها أن أعمةةال هةةذه المراحةةل موافةةق علٌهةةا إذا لةةم ٌبلةةغ االستشةةاري بمالحظةةات بعةةد انق
 صاحب العمل خاللها .

 -:التأخيرغرامات : سابعا
 

خر المتعهد فً تنفٌذ ما التزم به فً الموعد المحدد بالعقد فتفةرض علٌةه  غرامةة مالٌةة  أاذا ت
و جةزء مةن االسةبوع بصةرف كةل اسةبوع ا االحالة عنبالمائة من قٌمة  واحد%( 0بنسبة ) 

 . النظر عن الضرر الناشىء عن التاخٌر فً التنفٌذ
 
 -طريقة الدفع: -:ثامنا

 
 المشروع .% بعد استالم اعمال 011 -

 
 :: االحالةتاسعا 

 
المطلوبة  علمةا   سٌتم اجراء التقٌٌم للعروض المالٌة للمتقدمٌن للعطاء والمستوفٌن الشروط

 ٌدة بأقل االسعار.غٌر مق المشترٌاتن لجنة أب

 
 -عامة: م: أحكاعاشرا
فةةً حقهةةا بالغةةاء دعةةوة العطةةاء او قةةرار االحالةةة او اعةةادة  مشةةترٌاتحةةتفظ لجنةةة الت .1

الطرل للعطاء فً أي وقت او أي مرحلة دون بٌةان االسةباب مةا لةم ٌكةن المتعهةد قةد 
تبلغ امر الشراء وقرار االحالة وللجنة العطاءات ان تةرفض كةل او بعةض العةروض 
المقدمة الٌهةا المخالفةة للشةروط أوالمواصةفات وال تفةً بةالغرض دون ان ٌكةون الي 
مةةن المناقصةةٌن الحةةق فةةً الرجةةوع الٌهةةا بةةاي خسةةارة او ضةةرر ناشةةىء عةةن تقةةدٌم 

 عرضه وال ٌترتب على اللجنة أي التزامات مادٌة او غٌر مادٌة مقابل ذلك.
السةعار المعروضةة مبالغةاً الحق فً ان ترفض اي عرض اذا كانةت ا مشترٌاتللجنة ال .2

  .فٌها

للهٌئة الحق بإجراء الدارسة على كافة مراكز االنطالق والوصةول او اختٌةار عةدد مةن  .3
 مراكز االنطالق والوصول إلجراء الدارسة علٌها .

الحق فً استبعاد أي عرض ال ٌكون واضحا بصورة كافٌة او ٌحتمل  المشترٌات للجنة .4
ا فً بٌان مواصفات مواد العطةاء او شةروط ومواعٌةد اكثر من تفسٌر او اذا كان ناقص

 تسلٌمها ام لم ٌقدم على النموذج المقرر المرفق بدعوة العطاء.

المحال علٌه العطاء رسوم طوابع الواردات وأٌةة رسةوم اخةرى مسةتحقة   ٌدفع المتعهد .5
بموجب القوانٌن واالنظمة المعمول بها )مثل رسةوم االعةالن بالصةحف( خةالل عشةرة 

 بقرار االحالة. امن تبلٌغه اٌام

ٌعتبةةر تقةةدٌم عةةرض المنةةاقص تاكٌةةدا منةةه بأنةةه مطلةةع ومةةتفهم لجمٌةةع مةةواد تعلٌمةةات  .6
 ووثائق دعوة العطاء. 6112( لسنة 0العطاءات رقم )

اذا وقةةع تنةةاقض او تعةةارض بةةٌن الشةةروط العامةةة والشةةروط الخاصةةة فٌؤخةةذ بمةةا ورد  .7
 بالشروط الخاصة.
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تقديم خدمات استشارية وفنية واعداد الدراسات الشروط المرجعية الخاصة وواجبات االستشاري ل
 والوصول االنطالق وثائق عطاء التنفيذ لمشروع كاميرات المراقبة في مراكز

 المقدمة:  .1
غرفة مراقبة مرتبطة بكاميرات مراقبة موزعة تسعى ىيئة تنظيم النقل البري الى تطوير وانشاء 

من خالل االستخدام الفعال كز االنطالق والوصول ضمن اختصاص الييئة في مرا
من   لالتصاالت الحديثة وتكنولوجيا المعمومات لتحقيق االستخدام االمثل لمركبات النقل العام

مراقبة حركة الحافالت والركاب في مراكز االنطالق والوصول وادارة اسطول النقل العام خالل 
وتوفير  الذروةتوزيع الحافالت عمى الخطوط المزدحمة في ساعات بالشكل االمثل من حيث 

 االمان لمركاب وتحقيق مستوى اعمى من جودة الخدمات المقدمة لمستخدمين النقل العام.
  

  الخدمات المطموبة .2
والتصاميم و وثائق عطاء التنفيذ لمشروع كاميرات  ترغب ىيئة تنظيم النقل البري أعداد دراسة فنية 

دراسة جدوى  عملباإلضافة الى    ضمن اختصاص الييئة والوصول االنطالق ة في مراكزالمراقب
 .مالية لممشروع  و اقتصادية

من  /أ (1ممحق رقم ) عمى االستشاري تنفيذ الخدمات المطموبة حسب المراحل المبينة في ال 
 االتفاقية .

 نطاق العمل .3
( مركز مبينة 28المطموبة وعددىا ). مراكز االنطالق والوصول المشمولة ضمن الخدمات 1

 -بالجدول التالي:
 

 المحافظة مركز االنطالق والوصول ت
 محافظة العاصمة مركز انطالق والوصول " الشمال " 1
 محافظة العاصمة مركز انطالق والوصول " الجنوب " 2
 محافظة العاصمة مركز السفريات الموحد )ام صوينيو( 3
 محافظة العاصمة المحطة " مركز انطالق والوصول " 4
 محافظة الزرقاء " األمير راشدمركز انطالق والوصول "  5
 محافظة الزرقاء "الممك عبد اهللمركز انطالق والوصول  "  6
 محافظة الزرقاء مركز انطالق والوصول "الجامعة الياشمية " 7
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 محافظة البمقاء " الخارجيمركز انطالق والوصول "  8
 محافظة البمقاء ق والوصول " الداخمي "مركز انطال 9

 محافظة البمقاء مركز انطالق والوصول " البقعة  " 11
 محافظة مأدبا مركز انطالق والوصول "  الشمالي " 11
 محافظة مأدبا مركز انطالق والوصول " الجنوبي  " 12
 جرشمحافظة  مركز انطالق والوصول " جرش الجديد  " 13
 محافظة عجمون والوصول " عجمون الجديد  "مركز انطالق  14
 محافظة المفرق مركز انطالق والوصول " الشرقي " 15
 محافظة المفرق مركز انطالق والوصول " الغربي  " 16
 محافظة اربد "  (القديم عمان مجمع) خميل الشيخ مركز انطالق والوصول " مجمع 17
 محافظة اربد يد  "الجد األغوار مركز انطالق والوصول "مجمع 18
 محافظة اربد الجديد " عمان مركز انطالق والوصول "  مجمع 19
 الكركمحافظة  مركز انطالق والوصول " الكرك الجديد " 21
 الكركمحافظة  مركز انطالق والوصول " غور الصافي " 21
 الكركمحافظة  البركة " -مركز انطالق والوصول " الداخمي  22
 محافظة معان والوصول " مدينة الحجاج "مركز انطالق  23
 محافظة معان مركز انطالق والوصول " داخمي " 24
 محافظة الطفيمة مركز انطالق والوصول " الداخمي  " 25
 محافظة الطفيمة مركز انطالق والوصول " الخارجي  " 26
 محافظة العقبة مركز انطالق والوصول " الخارجي " 27
 محافظة العقبة الراشدية -نات ساحة مبيت الشاح 28
   
   

اي من مراكز االنطالق والوصول المذكورة بالجدول  او حذف او اضافة * يحق لمييئة استبدال
 اعاله.
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 مراحل العمل  .4
 الدراسة والتحميل: المرحمة االولى

 احب العمل( يومًا من تاريخ إصدار أمر المباشرة لو من قبل ص15االستشاري في مدة أقصاىا )يقوم 
 ورقية ونسخة الكترونية عمى صيغة ممف  ( نسخ5عمى ) التقرير االول لصاحب العملوتسميم  بإنياء

( MS Word) الذي يفترض أن يحتوي ما يمي:و  قابمة لمتعديل 

لموضع الحالي لكاميرات المراقبة العاممة ومدى تطابق مواصفاتيا الفنية تقديم دراسة وتحميل  .1
مية المستخدمة وامكانية تشغيميا ضمن المشروع المقترح وان تشمل مع المواصفات العال
 -الدراسة عمى ما يمي:

 .كاميرات المراقبة في مراكز االنطالق والوصولوصف مشروع  - أ

المبررات التي تستوجب تنفيذ وتطبيق مشروع كاميرات المراقبة في مراكز االنطالق   - ب
 والوصول.

ع كاميرات المراقبة في مراكز االنطالق االىداف المرجوة من تنفيذ وتطبيق مشرو  - ت
 والوصول.

مؤشرات قياس االداء لتطبيق مشروع كاميرات المراقبة في مراكز االنطالق  - ث
 والوصول.

القيمة المضافة لتطبيق مشروع كاميرات المراقبة في مراكز االنطالق والوصول  - ج
 لتحسين خدمات النقل العام .

 الفرضيات والمخاطر المتوقعة. - ح

المراقبة في مراكز االنطالق والوصول ووصفيا  كاميرات لمشروع مكونات الرئيسةتحديد ال .2
 -: بشكل عام وتحديد وظائفيا عمى ان تشمل المكونات الرئيسية ما يمي

 .المراقبة الرئيسية  غرفة  - أ

 .كاميرات المراقبة  في مراكز االنطالق والوصول  - ب

 (DVRاجيزة التسجيل الرقمي وممحقاتيا) - ت

مركز انطالق ووصول بين عدد الكاميرات المقترح  لو حسب مساحتو تقرير عن كل  - ث
وتوزيع المسارات داخمو  والية ربطو مع غرفة المراقبة الرئيسية و المعدات المزمة 

اجيزة تجميع  –خط اتصال  –خط كيرباء  –من )ابراج  تلتركيب الكاميرا
 ( . تلمكاميرا
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الرئيسة لممشروع بالشكل المناسب  عمى االستشاري تقديم شرح عن جميع المكونات -
 .ومواصفات فنية ليشمل جميع التفاصيل الالزمة لتشغيميا من انظمة واجيزة وتراخيص

المراقبة  مالية اولية لتطبيق مشروع كاميرات و عمى االستشاري تقديم دراسة جدوى اقتصادية .3
 .  ضمن اختصاص الييئة في مراكز االنطالق والوصول

 

 إعداد المواصفات الفنية ووثائق العطاء ثانية:المرحمة ال
 

( يومًا من تاريخ 45في مدة أقصاىا )( / أ1وحسب المدة المحددة بالممحق رقم ) االستشارييقوم 
الدراسات ووثائق العطاء االولية والمعمومات التقنية الموافقة عمى اعمال المرحمة االولى بتقديم 

 -تشمل:المفصمة لمكونات المشروع ووثائق العطاء و 
لألنظمددددة  معمومددددات تقنيددددة مفصددددمة والمتطمبددددات الوظيفيددددة وغيددددر الوظيفيددددة التفصدددديمية تقددددديم - أ

كدداميرات المراقبددة فددي مراكددز االنطددالق واالجيددزة والمكونددات الرئيسددية لمشددروع تطددوير وتنفيددذ 
 . والوصول

كدددداميرات المراقبدددة فدددي مراكددددز تقدددديم وثيقدددة الشددددروط المرجعيدددة لطدددرح عطدددداء تنفيدددذ مشدددروع   - ب
 .(RFP)النطالق والوصول ا

يحتدددددوي جميدددددع المكوندددددات االساسدددددية  (BOQ)تقدددددديم وثيقدددددة جددددددول الكميدددددات لممشدددددروع  - - ت
 .كاميرات المراقبة في مراكز االنطالق والوصولواالختيارية الالزمة لتنفيذ مشروع 

 (.BOQتقديم نسخة مسعره من وثيقة جدول الكميات ) - ث
ميرات المراقبدة فدي مراكدز االنطدالق والوصدول كداتقديم خطة عمل  تبين مراحل تنفيذ مشدروع  - ج

 ومؤشرات االداء ومخرجات كل مرحمة من مراحل تنفيذ المشروع .
كدددداميرات المراقبددددة فددددي مراكددددز االنطددددالق تقددددديم خطددددة لمتشددددغيل والصدددديانة لمكونددددات مشددددروع  - ح

 . والوصول
 وتوزيع العالمات عمى المعايير الرئيسية والتفصيمية. متقديم معايير التقيي - خ

كدددداميرات المراقبددددة فددددي مراكددددز االنطددددالق تقددددديم نمدددداذج االسددددتالم االولددددى والنيددددائي لمشددددروع   - د
 . والوصول

كداميرات المراقبدة فدي مراكدز اعادة تقييم وتحديث دراسدة الجددوى االقتصدادية والماليدة لمشدروع  - ذ
 .االنطالق والوصول
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فدي مراكددز االنطددالق كداميرات المراقبددة ( لمشددروع SLA)  اتفاقيدة مسددتوى الخدمدةتقدديم وثيقددة  - ر
 .والوصول

 تقديم خطة التدريب ونقل المعرفة لمموظفين عمى االنظمة والتشغيل لمكونات المشروع. - ز

تقددددديم تصددددميم لغرفددددة المراقبددددة الرئيسددددية يحتددددوي جميددددع المتطمبددددات الالزمددددة لتشددددغيل مشددددروع  - س
 .كاميرات المراقبة في مراكز االنطالق والوصول

كددداميرات المراقبدددة فدددي مراكدددز االنطدددالق لمشدددروع  دمات الفنيدددةاتفاقيدددة تقدددديم الخدددتقدددديم وثيقدددة  - ش
 تشمل الشروط العامة والخاصة . والوصول

 
 تقديم كافة وثائق العطاء وبالنسخ المطموبةالمرحمة الثالثة : مرحمة 

( يومًا من تاريخ 11وفي مدة أقصاىا ) أ( /1وحسب المدة المحددة بالممحق رقم ) االستشارييقوم  
الدراسات ووثائق العطاء النيائية والمعمومات التقنية مى اعمال المرحمة الثانية بتقديم الموافقة ع

 -المفصمة لمكونات المشروع ووثائق عطاء التنفيذ حسب الشروط التالية:
 ( نسخ ورقية من جميع الوثائق والمعمومات التقنية ووثائق طرح عطاء التنفيذ .5يقدم ) .1
ميع الوثائق والمعمومات التقنية ووثائق طرح عطاء التنفيذ عمى ( نسخ الكترونية من  ج3يقدم ) .2

 . MS Word )قرص مدمج قابمة لمتعديل بصيغة ممف ) 
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 نموذج 
 

 كفالة حسن تنفيذ
 
 
 

 كفالة بنكٌة 
 

 ، باإلضافة لوظٌفته .  بريالسٌد مدٌر عام هٌئة تنظٌم النقل ال
 

  تحٌة طٌبة و بعد ،،
 

بنـةةةةـاءاً علةةةةى طلةةةةب العمٌةةةةـل ............................................ ٌكفةةةةل بنةةةةـك 
.......................................... فــةةـرع )             ( العمٌةةل المةةذكور أعةةاله بمبلةةغ )             

أشةهر مةن تارٌةـخ    /   /    ( دٌناراً ، كفالة حسةن تنفٌةذ عطةاء رقـةـم   )           ( لمةدة ثالثةة 
ولغاٌة تــارٌخ   /   /        وتجدد هذه الكفالة غٌر المشروطة تلقائٌاً لحٌن ورود كتةاب إلغةاء 

ودون الحصول على موافقة العمٌةل  النقل البريمن الهٌئة ، وبطلب من مدٌر عام هٌئة تنظٌم 
 .  النقل البريهٌئة تنظٌم  على التجدٌد وتبقى هذه الكفالة سارٌة المفعول ما بقٌت لدى

 
ونتعهةةد بةةدفع قٌمةةة الكفالةةة الةةٌكم عنةةد اول مطالبةةة خطٌةةة مةةنكم ، وبةةالرغم مةةن حصةةول اٌةةة 

 معارضة أو ممانعة من العمٌل ) المكفول ( لعدم دفع قٌمة هذه الكفالة.
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 /أ (1ملحق رقم ) 

 الجدول السمني ملراحل الدراساث واملدد املحددة إلهجازها

 

 املرحلت البيــــــــــــــــــــــان مييوم جقوي

(11 
 
خ أمش املباششة بالعمل ولغاًت إهجاص املطلوب في املشحلت ألاولى.  ( يوما  ألاولى جبذأ من جاٍس

(1 
 
 مشاجعت وجقييم أعمال املشحلت ألاولى من قبل صاحب العمل. ( يوما

(51 
 
خ موافقت صاحب العمل الخطيت على أ ( يوما  الاولىعمال املشحلت جبذأ من جاٍس

وجقذًم  الاولىوحشمل إجشاء الخعذًالث التي ًطلبها صاحب العمل على املشحلت 

 .(Draft-Final)وسخخين من مسودة الوثائق النهائيت 

 الثاهيت

 

  (11  
 
 مشاجعت مسودة الوثائق النهائيت من قبل صاحب العمل. ( يوما

  (11   
 
 الثالثت لنسخ املطلوبتجقذًم كافت وثائق العطاء وبا ( يوما

(01  
 
 الخالصت مدة عمل الاستشاري.  - ( يوما

(01 
 
  مدة املراجعت لصاحب العمل. - ( يوما

 (01 
 
  مدة العقد شاملت مراجعاث صاحب العمل. - ( يوما

 

ًجب على صاحب العمل جحذًذ املذة التي سيقوم خاللها بمشاجعت أعمال املشاحل  -مالحظت : 

بلغ  املخخلفت والتي ًُ ٌعخبر بعذ اهقضائها أن أعمال هزه املشاحل موافق عليها إرا لم 

 الاسدشاسي بمالحظاث صاحب العمل خاللها .

 

 

 

 

 


