
 اربد، الزرقاء(، مأدبا) للمحافظات ت الجغرافية لخطوط النقل العامتحديث قاعدة البياناو ببناء الخاصدعوة العطاء 
 

 

 

 الرقم رقم الصفحة / الفقرة االستفسار االجابة / التوضيح

 سيتم ارسالها 
يرجى المالحظة بأن خريطة مواقع المجمعات في المحافظات الواردة 

 غير موجودة ضمن وثائق العطاء 8في ملحق رقم 
 1 8سطر  52صفحة 

و الخطوط  5222الخطوط على المسافات القصيرة على مقياس رسم 

 .2222على المسافات الكبيرة على مقياس رسم 

توضيح مقاييس الرسم للخرائط التي سيتم تسليمها ضمن أعمال 

 المشروع وعدد النسخ المقدمة 

 5  4/ بند  11صفحة 

هي فقط الخطوط المشمولة  8النقل الواردة في الملحق رقم خطوط  نعم

 بعمل االستشاري يرجى التأكيد

 1 8ملحق 

هل تضمن الهيئة التزام السائقين بالمسار المحدد لخط النقل العام  ادارة السير والهيئة . ضمان التزام السائقين بالمسار المحدد مسؤولية

االستشاري في حال لم يلتزم وعدم تغييره وما هي مدى مسؤولية 

 السائق بالمسار المحدد له

 4 عام

 لدى الهيئة ألماكن التحميل والتنزيل رسمي ومحدد تعريفال يوجد 

والتحميل والتنزيل حاليا حسب رغبة الركاب ومطلوب من االستشاري 

 توثيق هذه االماكن .

التحميل بناء على ممارسات سائقي مركبات النقل العام فإن أماكن 

والتنزيل متكررة بشكل كبير ومتقاربة، هل سيتم توثيق كافة أماكن 

 توقف المركبات أم هنالك تعريف لدى الهيئة ألماكن التحميل والتنزيل

 2 عام

ستعمل الهيئة بالتعاون مع المكاتب العاملة لديها النجاز العمل بالصورة 

 المناسبة

للمركبات العاملة اثناء  هل تضمن الهيئة مجانية استخدام فرق المسح

عملية المسح أم يطلب من االستشاري اعتبار هذه االجور من قيمة 

 العطاء

 6 عام

هذا البند موجود في المرحلة الثالثة فقط، هل ينطبق نفس البند على  البند موجود في كل المراحي و يجب تطبيقه هل كل المراحل 

 المراحل الثانية والرابعة

 7 1بند  58صفحة 

هيئة تنظيم النقل البري هي المصدر المعتمد في المشروع لمعرفة نعم 

 تعرفة الركوب وأسماء الخطوط واسماء مالكين المركبات

يرجى تأكيد بأن هيئة تنظيم النقل البري هي المصدر المعتمد في 

المشروع لمعرفة تعرفة الركوب وأسماء الخطوط واسماء مالكين 

 المركبات

 8 عام

يوم تقويمي بدال من  122الممكن زيادة مدة المشروع لتصبح هل من  ال

 يوم 152

 9 عام

هل يطلب من االستشاري شراء أي رخص برمجيات لمصلحة هيئة  ال

تنظيم النقل البري ويرجى تحديد التطبيقات وأعداد الرخص في حال 

 رغبت هيئة تنظيم النقل البري بشراء التطبيقات من خالل المشروع 

 12 عام



 GIS Applicationر مطلوب بناء تطبيق منفصل مطلوب عمل غي

 ArcGISيعمل ضمن برنامج 

هل المقصود بناء تطبيق منفصل عن تطبيق الخرائط في برمجيات 

(GIS حيث أن ذلك يحتاج الى مدة تتجاوز مدة المشروع أم المقصود )

 هو تهيئة تطبيق الخرائط لدى الهيئة لتقديم التقارير المطلوبة

 11  1بند  11صفحة 

هل سيقوم االستشاري بتغطية مسارات الخطوط منتهية الترخيص  8 ملحق رقم الفي يجب االلتزام بكافة الخطوط الموجودة 

 والخطوط غير العاملة

 15 عام

هل سيقوم االستشاري بتغطية مسارات الخطوط التي يخدمها النقل  8  ملحق رقمالفي ال خطوط النقل العام فقط الموجودة 

 الخاص وليس العام

 11 عام

في المرحلة الخامسة هل سيكون مكان التدريب في مقر الهيئة أو  التدريب خارج مقر الهيئة

 حسب ما يرتأيه االستشاري

 14 59صفحة 

GIS1: 

1. what GIS is  

2. What can we do with GIS  

3. Create GIS Map 

 

GIS2: 

1. Obtain fundamental skills needed to share, and 

use geographic information and maps. 

2. How to efficiently find, explore, manage, and 

analyse geographic data. 

3. How to share GIS maps and resources with 

decision makers, stakeholders, and the public 

يرجى تحديد المواضيع المشمولة في كل مستوى من مستويات 

 (GIS 1+2التدريب )

 12 12بند  12صفحة 

ما هو المصدر المعتمد لدى هيئة تنظيم النقل البري في أسماء  البلديات

 المناطق والشوارع باللغة االنجليزية

 16 14الى  11صفحة 

هل يقصد بمواقف التحميل والتنزيل مواقف الباصات المعتمدة من قبل   2  انظر االجابة رقم

 أنها كل محطة توقف أثناء خط سير المركبة هيئة تنظيم النقل البري ام

 17 عام 

 نعم يوجد رخص على النحو التالي :

 Oracle 10G Release2رخص برمجيات  -1

 مستخدمين ArcGIS   ،4رخصتين  -5

 ,ArcGIS, ArcServerهل تتوفر رخص البرمجيات الالزمة مثل )

Oracle)  هيئة تنظيم النقل البري اذا كان الجواب نعم يرجى لدى

 تزويدنا بعدد الرخص / المستخدمين

 18 عام

هل المطلوب من االستشاري تزويد صاحب العمل بنسخ مرخصة من  غير مطلوب التزويد

البرمجيات، اذا كان الجواب نعم يرجى تحديد النوع وعدد النسخ 

 المطلوبة ليتم إدراجها ضمن العرض المالي

 19 عام



يرجى مراجعة توزيع المدد على المراحل باإلشارة الى الجدول الزمني  ال تعديل

يوم غير كافية لدراسة الخطوط  12حيث أن المرحلة الثانية في مادبا 

المطلوبة، الرجاء تعديلها الى المدة الزمنية المخصصة للزرقاء و أربد 

 يوم( 12)

 52 عام

على   GISهو استخدام لغات البرمجة المتعارف عليها في برمجة 

 .  C#, VB.Netالحصر سبيل المثال و ليس

 GIS Applicationو التطبيق عبارة عن 

 GISالرجاء توضيح التكنولوجيا المطلوبة في التطبيق )

Application( هل تطبيق سطح مكتب )Desktop Application 

 (Web Applicationأو تطبيق ويب ) (

 51 عام

Windows   ( 51النقطة )الرجاء التوضيح اذا كان نظام التشغيل للتطبيق في

(Windows) ( أمLinuxأو نظام آخر ) 

 55 عام

أو  (Stand alone Applicationهل يعمل التطبيق بشكل مستقل )  ArcGISضمن برمجية 

 ضمن برمجية

 51 عام

الهدف من  –من وثائق العطاء االصلية  5وردت في ملحق رقم  1انظر االجابة رقم 

أسماء خطوط النقل العام و :  8المشروع االشارة الى الملحق رقم 

 خريطة تحتوي مواقع المجمعا ت يرجى تزويدنا بالخريطة المذكورة

 54 5ملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


