
 2ملحق رقم الموضوع :

 (1/2019) رقم بالعطاء الخاص ةالمتعلق اتاإلستفساراجابة  

 واط .  011واط بٌنما على المخططات  151ستفسار :األلواح الشمسٌة موصوفة فً جدول الكمٌات بؤنها اال .1

 واط . 011واط ولٌست  151األلواح الشمسٌة المطلوبة بقدرة : اإلجابة      

 

موصوفة فً المخططات بؤنها غاطسة فً سقف المظلة بٌنما ال ٌوجد  ()السبوتاتستفسار : وحدات اإلنارة اال .0

 مكان فً السقف لتثبٌتها غاطسة بداخلة .

ٌتم تركٌبها فً سقف المظلة وعلى المقاول الذي ٌحال علٌه العطاء تقدٌم مقترح مخطط تنفٌذي  : اإلجابة

 لطرٌقة التثبٌت .

 

   .الكهربائٌة بٌن جدول الكمٌات و المخططاتحات ختالف فً وصف اللواالستفسار :اال .3

 االلتزام بما جاء فً جدول الكمٌات . جابة :اإل

 

ان وحدة الكٌل العمال الحفرٌات هً بالمقطوع فهل المقصود  4صفحة رقم  1-1ورد فً البند :  االستفسار .4

ل هً مقطوع و الكمٌة مقطوع لجمٌع المظالت ام للمظله الواحد كونه ورد فً جدول الكمٌات ان وحدة الكٌ

 راجٌن توضٌح االلتباس . 145هً 

( واعتماد تسعٌر بند الحفرٌات بالمقطوع 4( من صفحة رقم )1-1الكمٌة الواردة فً البند ) الغاء  : اإلجابة

 لجمٌع المظالت. وذلك

 

موقع ران التعلٌة على طبٌعة كل المالحظة )ٌعتمد ارتفاع جد 5صفحة  0-0:ورد فً البند  االستفسار .5

راجٌن تزوٌدنا بمناسب االرض الطبٌعٌة  ب وحسب موافقة المهندس المشرف (ٌاحتٌاجاته لتسوٌة المناسو

ب الشارع و تحدٌد منسوب البالط لمظلة كل موقع كون هذه االعمال تقع فً ٌلكل موقع مربوطة مع مناس

تسعٌر العطء حسب  اسس التصمٌم و هً على عاتق صاحب العمل و / او المهندس و ذلك لٌتسنى لنا

 .االصول 

 ضرورة االلتزام بما جاء فً وثائق العطاء . جابة :اإل

 

 3.0 هاكتوسمHot   rolled    Section هو (l -column ) ان 6صفحة رقم  4/1ورد فً البند االستفسار:  .6

المتوفرة هً أعلى بكثٌر راجٌن  غٌر متوفر و السماكات السماكةبهذه ( l -column) ملم مع العلم ان 

ملم و بنفس الشكل و  0.3من الصاج سماكة  (l -column) الموافقة على تسعٌر المقطع على اساس تشكٌل 

 .العنصر االنشائً هو غٌر حامل و إنما داعم فقط راجٌن توضٌح المطلوب دون اي اختالف كون هذا 

 مم . 3.0مم بدالً من  6لتصبح   6/ب  صفحت رقم 4/1الواردة في البند  I-columnتعدٌل سماكة  : اإلجابة

 

 

 



 

 

و الخاص بدهان المظلة انه المطلوب دهان اٌبوكسً من  7صفحة رقم   4/5ستفسار :ورد فً البند رقم اال  .7

دم مع ثالث طبقات على ان تكون الطبقه الثالثة من البولً ٌورٌثٌن راجن العلم ان البولً ٌورثٌن ال ٌستخ

دهان االٌبوكسً كون كل مادة لها معامل تمدد و خصائص مختلفة مع العلم ان ثالث طبقات من دهان 

 ماٌة الحدٌد راجٌن توضٌح المطلوب.االٌبوكسً تعد كافٌة لح
 

 ضرورة االلتزام بما جاء فً وثائق العطاء . جابة :اإل

 

البالط للموصفات القٌاسٌة البرٌطانٌة بالنسبة الختبار انه مطلوب مطابقة  7رقم  5ستفسار : ورد فً البند اال  .8

على حد علمنا ال ٌجتاز فحص الط االسمنتً المصنع فً االردن واالمتصاص مع العلم ان جمٌع الب

االمتصاص و حتى اغلب الوزارت قد توقفت عن طلب هذا الفحص و اهتمت بمطابقة فحص الكسر راجٌن 

  .الغاء مطابقة فحص االمتصاص
 

/ج 9، البند رقم  0117( لسنة 141بما جاء فً تعمٌم وزارة االشغال العامة واالسكان رقم ) االلتزام: جابةاإل

المواصفة القٌاسٌة األردنٌة م.ق.أ البالط االسمنتً لالستعمال الخارجً حٌث تطبق المتطلبات الواردة فً 

  ٌقل معدل مقاومة الكسر باالنحناءوال %(،11(،على أن ال تزٌد نسبة االمتصاص الكلً بالوزن على)45-0)

 وال 0(نٌوتن/مم0.8شرٌطة أن تقل مقاومة الكسر باالنحناء ألي من نماذج العٌنة عن ) 0(نٌوتن/مم3.5)عن 

 .مم(03على)ٌزٌد  التآكل السطحً 

 

الخرسانٌة مالحظة )ٌستخدم هذا البند  الخاص باالطارٌفو 8صفحة رقم  7ورد فً البند رقم :  االستفسار .9

..................الخ ( حٌث و كون البند ٌخظع الى احتمالٌة االستخدام من عدمها و حتى ال ٌتم عن الضروره 

تحمٌلة اٌة مصارٌف ادارٌة و المصارٌف اخرى من قبلنا مما ٌسبب لنا خسائر فً حال عدم استخدامة ٌرجى 

 .لٌسعر و ال ٌجمع من ضمن اسعار العطاء التكرم بتحوٌلة الى البند 
 

 ضرورة االلتزام بما جاء فً وثائق العطاء .جابة : اإل

 

: ٌرجى تزوٌدنا بمخطط االعمال الكهربائٌة كون المخطط الحالً غٌر واضح الخطوط و ال  االستفسار .11

 .ٌمكن قرائته 

 مرفق بطٌه مخطط االعمال الكهربائٌة . :جابة اإل

 

على المقاول  103صفحة  5:ورد فً الشروط االضافٌه للمقاول المحال علٌة العطاء بند رقم  االستفسار .11

التحقق من قوة تجمل التربة ......................... الى اخر البند, فهل من المعقول ان ٌتم التحقق من 

 موقع ؟؟ 145مظلة اي وبمعنى اخر من 145

الحمال ان ٌتم اعتماد و تحدٌد عمق حفر معٌن بغض النظر عن جرت العادة فً مثل هذه المنشؤت خفٌفة ا

البالطة الخرسانٌة و بسماكة و طبٌعة التربة كون طبٌعة التصمٌم فً المخططات التعاقدٌة قد اعتمد تصمٌم 

اقطار حدٌد تسلٌح مناسبة السوء انواع التربة , راجٌن الغاء هذا الشرط و تحدٌد عمق الحفر و تؤمٌن زٌارة 

 ظلة قبل اٌداع العروض لٌتنسى لنا تسعٌر العطاء حسب االصول م 145



 

 ٌلغى هذا البند من وثائق  العطاء. جابة :اإل

 

االستفسار : ٌرجى التكرم بتؤمٌن زٌارة الى موقع المشروع اعاله لٌتسنا لنا تسعٌر العطاء حسب االصول و  .10

 ستفسار الى موعد ما بعد الزٌارة.تؤجٌل موعد اال
 

مع مالحظة ان  . Google earth، باستعمال برمجٌة ق نسخة الكترونٌة بمواقع المظالتمرف:  اإلجابة

المواقع المشار الٌها باللون األصفر هً المواقع الجدٌدة للمظالت المنوي إنشاإها، والمواقع باللون األحمر 

شاخصة فهً المواقف  والمراد عمل صٌانة لها، والمواقع المشار الٌها برمز هً المظالت الموجودة حالٌا

 والتً تكون عبارة عن إشارة موقف باص ومقعد فقط على أن ٌتم التقٌد باألعداد الواردة فً جدول الكمٌات.

 

 االستفسار : ٌرجى تزوٌدنا بطول الطرٌق المراد انشاء مظالت لها . .13

. مع مالحظة ان  Google earthاإلجابة : مرفق نسخة الكترونٌة بمواقع المظالت، باستعمال برمجٌة 

المواقع المشار الٌها باللون األصفر هً المواقع الجدٌدة للمظالت المنوي إنشاإها، والمواقع باللون األحمر 

هً المظالت الموجودة حالٌا والمراد عمل صٌانة لها، والمواقع المشار الٌها برمز شاخصة فهً المواقف 

 على أن ٌتم التقٌد باألعداد الواردة فً جدول الكمٌات.والتً تكون عبارة عن إشارة موقف باص ومقعد فقط 

 

 االستفسار : ٌرجى توضٌح اماكن المقاعد الخرسانٌة . .14

. مع مالحظة ان  Google earthاإلجابة : مرفق نسخة الكترونٌة بمواقع المظالت، باستعمال برمجٌة  

المواقع المشار الٌها باللون األصفر هً المواقع الجدٌدة للمظالت المنوي إنشاإها، والمواقع باللون األحمر 

هً المظالت الموجودة حالٌا والمراد عمل صٌانة لها، والمواقع المشار الٌها برمز شاخصة فهً المواقف 

 .على أن ٌتم التقٌد باألعداد الواردة فً جدول الكمٌاتوالتً تكون عبارة عن إشارة موقف باص ومقعد فقط 


