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 المرحلة الثانية مشروع بناء القاعدة الجيومكانية لهيئة تنظيم النقل البري

 
 
 

الرجاء تحدٌد : بخصوص شركات االستثمار، شركات التأجٌر السٌاحً، شركات الشحن وشركات التكسً .1

مدة  – 2.5وهل هذه األعمال مشمولة بالمدد المحدد فً الفقرة . لكل نوع حسب المحافظةالعدد التقرٌبً 

 المشروع أم ٌمكن للشركة توزٌعها على المشروع وفقاً لما تراه مناسباً؟

( سٌتم تزوٌدكم الحقا بالمعلومات المطلوبة و سٌكون هناك مرونة فً المدد الزمنٌة حسب نسب االنجاز بحٌث 1ج

 المدة الزمنٌة المحددة فً العطاء.ال تتجاوز 

وكم مدة   Esriأو  Microsoftهل ٌلزم توفٌر أو تجدٌد أٌة تراخٌص تمتلكها الهٌئة حالٌاً مثل تراخٌص  .2

 التجدٌد المطلوبة بحال الحاجة، أم أن الهٌئة ستقوم بتجدٌدها؟

 ( االلتزام بما ورد فً الشروط المرجعٌة.2ج

توفٌر تحلٌل مالً للعرض المقدم، ما التحلٌل المالً المطلوب؟ هل المطلوب  مطلوب: ج-4البند  – 2.3الفقرة  .3

تفاصٌل العرض المالً ام أكثر من ذلك؟ وهل تتوفر نماذج لذلك ام تضع كل شركة النموذج الذي تراه مناسباً 

 للتفاصٌل؟

نموذج ٌراه المناقص ، و وفق أي مكون من مكونات العمل كل على حدة( المطلوب تقدٌم تحلٌل مالً لكل 3ج

 مناسبا.

م بتكلٌف األجهزة الفنٌة بالواجبات والمسؤولٌات المناطة بها خطٌاً قٌاعلى المناقص ال: "ورد  3.1.1الفقرة  .4

 ما المقصود بهذه العبارة؟" .هذا التكلٌف إلى صاحب العمل وإرسال نسخة من

 ( المقصود بها تزوٌد الهٌئة بمهام كل فرد من الجهاز الفنً.4ج

 .كم عدد الباصات العاملة على الخطوط المشمولة فً المسح وتوزٌعها بحسب المحافظات .5

 ( سٌتبٌن معكم كم عدد الباصات العاملة بعد المسح المٌدانً.5ج

كما ( عامل، غٌر عامل)وكم صورة لكل باص وهل ٌلزم تحدٌد حالة الباص الباصات هل ٌلزم تصوٌر جمٌع  .6

 .تم فً محافظات الشمال

 االلتزام بما ورد فً الشروط المرجعٌة.( 6ج

 لكافة الباصات على الخطوط المشمولة؟ ومحدثةهل تتوفر قوائم دقٌقة  .7

 ( سٌتم تزوٌدكم بما هو متوفر على قاعدة البٌانات فً الهٌئة.7ج



 حدود أمانة عمان الكبرى، هل هً مشمولة بنطاق العمل؟ ضمنبخصوص المكاتب الواقعة  .8

عمان ٌختص بنقل الركاب الداخلً و التكسً داخل حدود االمانة فقط و غٌر ذلك من  ( النقل داخل امانة8ج

 اختصاص الهٌئة.

الزمنً بشكل مختلف باالتفاق مع الهٌئة، كأن ٌتم العمل بشكل متواٍز فً أكثر  الجدولهل ٌمكن إعادة توزٌع  .9

 من محافظة؟

 الزمنٌة المحددة. ( سٌكون هناك مرونة بالمدد الزمنٌة بحٌث ال تتجاوز المدة9ج

بما ٌشمل   (Schematic maps)توفٌر كافة تجهٌزات لوحات خرائط المسارات  الشركةهل مطلوب من  .01

لوح االكرٌلٌك وإطار االلمنٌوم؟ وكذلك ما ٌخص التركٌب فً الموقع المحدد؟ وما هو عدد اللوحات المطلوبة؟ 

 لوحة؟ 41لوحة أم لوحتٌن لكل مجمع بما مجموعه  11هل هو 

 ( االلتزام بما ورد فً الشروط المرجعٌة.11ج

هل الخطوط الواردة فً وثٌقة العطاء ضمن األعداد المحددة فً الوثٌقة تشمل كافة الخطوط بما فٌها الخطوط  .00

 الدائمة والمؤقتة؟ 

 الوضع الراهن و الشروط المرجعٌة. 4.1تزام بالشروط الواردة فً الفقرة ل( اال11ج

وط الواردة فً وثٌقة العطاء لٌس علٌها أٌة مركبات عاملة؟ وهل مطلوب رسم هل توجد خطوط ضمن الخط .02

 مسارات الخطوط ألي من هذه الخطوط؟

 أ.-ث-4( انظر البند 12ج

 


