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 دينار 3000 أن قيمة الكفالة 4قيمة كفالة دخول العطاء حيث أنها ذكرت في دعوة العطاء البند رقم 

أن قيمة كفالة دخول  (رابعا)نموذج االستجابة لوثائق العطاء  في البند  (3)وذكرت في مرفق رقم 

 دينار نرجو تحديد القيمة المطلوبة5000العطاء 

 4اعتماد قيمة كفالة العطاء كما وردت في دعوة العطاء البند 

( دينار3000)
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بخصوص خبرات الشركة نود اعالمكم بأن شركتنا  قامت بتنفيذ مشاريع حكوميه كبيرة في مجال 

الشبكات و تقوم بتنفيذ مشاريع أنظمة المراقبة عن طريقها مباشرة و عن طريق احدى شركاتها 

نود اعالمكم بأننا سنقوم بعرض المشاريع الخاصة بالشركتين في % 51المملوكة للشركة بنسبة 

ممكن تقديم ائتالف مرفق نموذج االئتالف المعتمد من قبل الهيئةالعطاء و عليه نود االستفسار عن مدى اعتمادكم لذلك
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نود تقديم استفسار بخصوص هل يمكن عمل ائتالف مع شركة اخرى متخصصة في مجال الكاميرات 

ممكن تقديم ائتالف مرفق نموذج االئتالف المعتمد من قبل الهيئة.الستكمال متطلبات العطاء في حال الحاجة لذلك 
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 نرجو تحديد اسم ضابط ارتباط للمتابعة معه لعمل زيارة ميدانية للمواقع

بخصوص الزيارة الميدانية ال يوجد موعد محدد بإمكان الشركات 

وباالمكان . عمل زيارة للمواقع في أي وقت ترغب به الشركة 

.الحصول على كتاب تسهيل مهمة من قبل الهيئة

بخصوص ضابط ارتباط المشروع  السيد احمد ابوبكر
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site surveyموعد 

بخصوص الزيارة الميدانية ال يوجد موعد محدد بإمكان الشركات 

وباالمكان . عمل زيارة للمواقع في أي وقت ترغب به الشركة 

.الحصول على كتاب تسهيل مهمة من قبل الهيئة

بخصوص ضابط ارتباط المشروع  في مرحلة تقديم العروض من 

.خالل قسم العطاءات في الهيئة

كما وردت في دعوة العطاء ارضيات باركية وليست ارضيات عازلة(1)االستفسار بخصوص تركيب ارضيات الباركية الدارجة تحت بند االعمال االنشائية بند رقم 6
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االستفسار بخصوص بلد المنشأ ، علماً اننا وكالء لشركة صينية

يجب ان تكون الكاميرات من  شركة عالمية معروفة وان تكون 

 3الكفالة المصنعية للكاميرات من الشركة المصنعة ال تقل عن 

سنوات وان تكون الشركة المتقدمة للعطاء وكيل للشركة المصنعة 

وفي حال تساوي األسعار المقدمة من قبل المناقصين يعتمد بلد المنشأ 

(أمريكي ،كندي، أوروبي، ياباني،كوري ، صيني)باالولوية كما يلي 

8
االستفسار عن مواصفات اعمال الحفر

من مسؤولية الشركة تحديد مواصفات الحفر في العرض الفني على 

ان تكون مطابقة لما ورد في دعوة العطاء


