الرد على استفسارات
العطاء المركزي رقم 2018/10
الخاص باالشراف على عطاء تحسين طريق العمقـة  /الحسينيـة

السؤال االول -:
حسب شروط دعوة العطاء فان المطلوب تقديمه عرض مالي فقط يرجى التأكيد ؟
الجواب -:
نعم  ،المطلوب تقديم عرض مالي فقط .

السؤال الثاني -:
فيما يتعلق بنموذج التعهد للجهاز الفني (المهندسين ) هل المطلوب هو تسمية الجهاز الفني المقترح مع
التوقيع على التعهد وارفاقه بالعرض المالي ؟
الجواب-:
هذا التعهد غير مطلوب .

السؤال الثالث -:
ورد في الفقرة رقم ( )2من البند رقم ( /1-5وصف الخدمات الهندسية وواجبات المستشار خالل مرحلة
االشراف) من شروط المشاركة للعطاء صفحة ( )36أن يقوم مهندسي المكتب الرئيسي بزيارات دورية
طيلة فترة االدامة  ،لم يتم تحديد فترة االدامة في ملحق العقد (-3/1أ) ؟
الجواب -:
الغاء مصطلح (فترة االدامة) واستخدام مصطلح (فترة االشعار باصالح العيوب) اينما وردت في الوثيقة
علما ً بأنه تم ادراج وثيقة معدلة تم تصحيح هذا المصطلح فيها .

السؤال الرابع -:
هل سيتم تأمين سكن للجهاز المشرف من خالل عقد المقاول ؟
الجواب -:
سكن جهاز االشراف ان لزم من مسؤوليات المستشار المشرف ويكون محمالً على أسعار العطاء وال يدفع
عنه بشكل مباشر .

السؤال الخامس -:
عدد السيارات المطلوب تأمينها هو ( )3بكب وهو ال يكفي مقارنة مع عدد جهاز االشراف الذي يصل الى
( ، )17نقترح ان يتم اضافة سيارة بحيث يصبح عدد السيارات ( ، )4يرجى التأكيد ؟
الجواب -:
عدد السيارات كافي كون يتوجب أن يكون عدد من أفراد الكادر من أبناء المنطقة وال يحتاج الى وسائل
نقل خارجية .

السؤال السادس -:
ذكر في المادة ( )15من صفحة ( )12من وثائق العطاء أنه من مسؤوليات صاحب العمل عن طريق
المقاول تقديم مكاتب جهاز االشراف المقيم في موقع العمل وتكون هذه المكاتب مؤثثة ومزودة بجهاز
حاسوب وطابعة وماكينة تصوير وثائق ومجهزة بالماء والكهرباء والصرف الصحي والتدفئة والتكييف ،
وقد ذكر في الشروط الخاصة االضافية بند ( )6-1في صفحة ( )37أن على االستشاري تأمين المعدات
الالزمة لألعمال المكتبية وتكون أسعارها محملة على أسعار بنود العطاء وتعود ملكيتها لالستشاري بعد
انتهاء أعمال العطاء وهي جهاز كمبيوتر عدد ، 2آلة طابعة ،آلة طابعة بحبر ملون مع أحبارها  .يرجى
تأكيد طلبكم بأن على االستشاري تقديم ما سبق ذكره من المعدات المكتبية ؟
الجواب -:
يتم تأمين المكاتب والفرش المكتبي من خالل صاحب العمل وعلى المستشار تأمين المعدات المكتبية
الواردة ضمن البند ( )6-1من الشروط الخاصة االضافية وتكون محملة على أسعار العطاء وحسب ما
ورد في هذا البند .

السؤال السابع -:
ذكر في البند التاسع من شروط المشاركة في العطاء صفحة ( )41أن على االستشاري تقديم كفالة حسن
أداء لفترة االدامة بقيمة ( )10%من اجمالي قيمة بدالت األتعاب لفترة االدامة شاملة ضريبة المبيعات ،
يرجى تحديد نطاق العمل ضمن فترة االدامة ومدة االدامة المطلوبة ؟
الجواب -:
العودة الى جواب السؤال الثالث .

