




 
 

 

 

 السادة املناقصني 
 

  C-W-T-0019-0080م ــاء رقـــاملوضوع : العط

  كنانة بين لواء اىل اجلديد الوحدة سد بئر مياه نقل                                                                                             

 ( 3ملحق رقم )                                                                                   
( للعطاء اعاله واملتضمن الرد على االستفسارات الوارده من املناقصني ويعترب هذا امللحق جزًء ال يتجزًا من 3ارفق طيه امللحق رقم )

 وثائق العطاء للتقيد به والعمل مبضمونه .

 ( يوما ؟012متديد مدة تنفيذ العطاء اىل )( : طلب 1سؤال رقم )

 .(يوما 02التقيد مبدة التنفيذ كما وردت يف وثائق العطاء والبالغة ) ( : 1جواب رقم )

 ؟باوقات الدوام داخل املنطقة العسكرية ( : االستفسار اخلاص 0سؤال رقم )

 مساءًا الرابعة الساعة ولغاية صباحًا الثامنة الساعة من( : 0جواب رقم )

 إمكانية العمل لياًل . :(3) رقم سؤال

 : غري مسموح( 3) رقم جواب

 ؟(: إمكانية العمل أيام اجلمعة 4) رقم سؤال

 :مسموح. (4) رقم جواب

 ؟: الطريق داخل املنطقة العسكرية هل هي لإلشغال العامة ام تعود ملكيتها الـى سلطة وادي االردن (5) رقم سؤال

الطريق تابعة لسلطة املياه وادي االردن . بالنسبة لعروض احلفر يتم حتديدها من خالل التنسيق املباشر بني  :(5) رقم جواب

 املقاول وسلطة وادي االردن من خالل تصاريح احلفر .

 ؟ العسكرية املنطقة اىل واملصرية السورية العمالة إدخال (:0) رقم سؤال

 بعد املفعول ساري سفر و جواز املفعول ساري عمل تصريح وهي بشروط املصريني مسموح اما  ، ممنوع السوريني :(0) رقم جواب

 . الالزمة االمنية املوافقات اخذ

 ؟اإللية املتبعة للحصول على التصاريح االمنية لدخول املنطقة العسكرية  (:7) رقم سؤال

واصدار تخبارات اربد ( واملسؤولة عن منح على املقاول التنسيق املباشر مع اجلهات االمنية وهي ) شعبة االس :(7) رقم جواب

بأن شركة مياه الريموك  التصاريح على املقاول فقط علمًا التصاريح الالزمة لكادر املقاول وتقع مسؤولية املتابعة باحلصول على

 رة تسهيل مهام عمال املقاول وبشكل عام .ستصدر كتاب جلميع اجلهات املختصصة لضرو

 ؟تخزين مواد وعدد داخل املوقع االمين بهل يسمح  (:8) رقم سؤال

 مسموح. :(8) رقم جواب

 واقبلوا االحرتام

 

 مدير عام شركة مياه الريموك                                                                                                                                  
 املهنــدس نبيل الزعيب                                                                                                                                              

 


