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التعديالت على وثيقة “ التعليمات الى المناقصين “ ,و " الشروط الخاصة الإلضافية " للعطاءات
2/NBN/2018
3/NBN/2018
4/NBN/2018
و الخاصة يتنفيذ شبكة األلياف الضوئية في محافظات الوسط
أوال :تعديالت وثيقة " تعليمات المناقصين "
-1

تعديل بند شراء المناقصة (بند رقم /2ب) كما يلي:
يضاف النص التالي  " :يجب أن يكون المقاول السعودي رئيسا لإلئتالف و يجب عليه تحديد اسم المفوض المعتمد باسم
االئتالف بالمخاطبات و عنوان المراسلة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

-2

تعديل بند أسس تقييم العروض الفنية (بند  )18كما يلي:
سيتم إجراء التقييم الفني للعروض وللشركات المتقدمة لهذا العطاء وتقييم مدى االلتزام بدعوة العطاء قبل فتح العروض المالية
وحسب أسس تقييم قدرة وكفاءة الشركات ()Bidder Evaluation Criteriaالتالية :
الخبرات المتخصصة للمناقص في مجال تنفيذ المشاريع المشابهة من حيث نوعية االعمال المنفذة من قبل المقاول في
أ-
المشاريع السابقة (لمشروعين اثنين) سواء كانت مشاريع تنفيذ أو تنفيذ من خالل أعمال الصيانة (االعمال المدنية للبنى
التحتية متضمنة أعمال الحفريات و اعادة الوضع و مناهل و/او تمديد كوابل ألياف ضوئية أرضية ) التي سبق أن قام
بها المناقص في اخر عشر سنوات (المشاريع المسلمة أو المشاريع قيد التنفيذ) موثقة من نقابة مقاولي االنشاءات
االردنيين للمشاريع المحلية وفيما يخص المشاريع الخارجية يجب توثيقها من الجهات ذات العالقة (العالمة القصوى
.)%30
بيان المسافات المنفذة في هذه المشاريع المذكورة أعاله من حيث االعمال المدنية حيث سيتم فقط احتساب المشاريع

ب-

المشابهه على أن ال تقل عن  25كيلو متر لكل مشروع.
ج-

بيان المسافات المنفذة في هذه المشاريع من حيث أعمال تمديد وتوصيل كوابل االلياف الضوئية االرضية حيث

سيتم فقط احتساب المشاريع المشابهه على أن ال تقل عن  25كيلو متر لكل مشروع.
.1

سيتم تقييم الخبرات المتخصصة للمناقص وليس للمقاولين الفرعيين.

.2

شهادات حسن األداء للمشاريع المشابه التي تم تنفيذها من قبل المناقص آلخر عشر سنوات مختومة من
قبل مالك المشروع (بعالمة قصوى .)%6

.3

فريق التنفيذ المقترح من قبل المناقص ومؤهالتهم وخبراتهم )السيرة الذاتية( للكادر الذي سيعمل على المشروع
(عالمة قصوى .)%64
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.4

على المناقص تقديم الهيكل التنظيمي لفريق العمل على المشروع ( بالوظائف واالسماء).

.5

تقديم السيرة الذاتية مفصلة لكل فرد من افراد الجهاز الفني المنفذ.

.6

مجال الخبرة لكل فرد من الكادر في المشاريع السابقة التي شارك فيها على أن يبين لكل فرد من أفراد الجهاز
التنفيذي خبراته المتخصصة في تنفيذ األعمال المطلوبة في هذا العطاء بشكــل واضـــح.

.7

الشهادات العلمية والخبرات العملية الموثقة حسب االصول والتي تدعم ما جاء في السيرة الذاتية لكل فرد
ومدى التدريب الذي يمتلكه االفراد وسيتم استبعاد االفراد الذين قدمهم المناقص بدون توثيق لسيرهم الذاتية
وشهاداتهم العلمية والعملية.

.8

على المناقص االلتزام بالجدول الزمني للمشروع المرفق بدعوة العطاء و بيان تفهمه للعمل حسب الشروط
والمواصفات وذلك فيما يتعلق بأعمال توريد و تركيب و تنفيذ كامل االعمال المطلوبة بالعطاء واجراء
التنسيقات وبيان خطة السالمة العامة و خطة ادارة الجودة والتدريب.

ثانيا :تعديالت الشروط الخاصة اإلضافية
 -1تعدل المعلومات المطلوبة من المقاول  /ممثل ومستخدمو المقاول و المتعلقة بجهاز المقاول المنفذ (المادة رقم
 )1/8كما يلي:
على المقاول تعيين الجهاز المنفذ التالي كحد ادنى ،بحيث يكون متفرغا ً للعمل في الموقع من تاريخ امر المباشرة و
طيلة مدة تنفيذ المشروع وان تكون لديه المؤهالت والخبرات المدونة ادناه في مجال االشراف او التنفيذ او كليهما
على مشاريع مماثلة لمشروع موضوع العطاء و تكون كلفة هذه األجهزة محملة على االسعار االفرادية في جداول
الكميات وعلى المقاول اخذ موافقة المهندس على هذا الجهاز قبل تعيينه وفي حال عدم قيام المقاول بتعيين أي فرد من
أفراد الجهاز المطلوب والمحدد أدناه يحق للمهندس حسم المبالغ الشهرية المبينة بادناه ازاء مسمى أو وظيفة كل منهم
لحين تصويب الوضع اضافة الى أي إجراءات اخرى يراها مناسبة بالخصوص :
-

مديرا ً للمشروع مهندسا ً بصفته وكيالً مفوضا ً بمؤهل في الهندسة الكهربائية  /االتصاالت وبخبرة عامة ال تقل عن
 15سنة من ضمنها خبرة متخصصة لمدة ال تقل عن سبع سنوات في مجال العمل بمشاريع إنشاء شبكات األلياف
الضوئية وإنشاء البنية التحتية الخاصة بها و خبرة كافية في مشاريع تنفيذ شبكات كوابل األلياف الضوئية
(مشروعين على األقل) وبحيث يكون مفوضا ً خطيا ً من قبل المقاول لتلقي التعليمات من المهندس أو من يمثله
والمناظرة على تنفيذ األشغال وبتفرغ كامل.
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(الراتب الذي سيحسم في حال عدم التعيين من قبل المقاول او الغياب ( )7500سبعة آالف و خمسمائة دوالر
امريكي شهرياً).
-

مهندس عدد ( )1بمؤهل في الهندسة الكهربائية  /االتصاالت بخبرة عامة ال تقل عن عشر سنوات ,من ضمنها
خبرة متخصصة لمدة ال تقل عن خمس سنوات في كوابل االلياف الضوئية و بناها التحتية و تصميم و تنفيذ و بناء
شبكات كوابل األلياف الضوئية ) (DUCTوملحقاتها (مشروع واحد على األقل) وبتفرغ كامل يعمل لدى المقاول
السعودي على أن يكون لديه اقامة سارية المفعول في المملكة العربية السعودية و على كفالة المقاول السعودي
حصرا و يطبق عليه بنود الشروط العامة من قبل ممثل المالك.
( الراتب الذي سيحسم في حال عدم التعيين من قبل المقاول او الغياب ( )3500ثالثة آالف و خمسمائة دوالر
امريكي شهريا ً ).

-

مهندس عدد ( )1بمؤهل في الهندسة الكهربائية  /االتصاالت بخبرة عامة ال تقل عن عشر سنوات ,من ضمنها
خبرة متخصصة لمدة ال تقل عن خمس سنوات في كوابل االلياف الضوئية و بناها التحتية و تصميم و تنفيذ و بناء
شبكات كوابل األلياف الضوئية ) (DUCTوملحقاتها (مشروع واحد على األقل) وبتفرغ كامل.
( الراتب الذي سيحسم في حال عدم التعيين من قبل المقاول او الغياب ( )3500ثالثة آالف و خمسمائة دوالر
امريكي شهريا ً ).

-

مهندس عدد ( )1بمؤهل في الهندسة المدنية بخبرة متخصصة في مجال البنى التحتية ال تقل عن خمس سنوات ،
وبتفرغ كامل يعمل لدى المقاول السعودي على أن يكون لديه اقامة سارية المفعول في المملكة العربية السعودية و
على كفالة المقاول السعودي حصرا و يطبق عليه بنود الشروط العامة من قبل ممثل المالك.
(الراتب الذي سيحسم في حال عدم التعيين من قبل المقاول او الغياب ( )3500ثالثة آالف و خمسمائة دوالر
امريكي شهريا ً ).

-

مهندس عدد ( )1بمؤهل في الهندسة المدنية بخبرة متخصصة في مجال البنى التحتية ال تقل عن خمس سنوات ،
وبتفرغ كامل.
(الراتب الذي سيحسم في حال عدم التعيين من قبل المقاول او الغياب ( )3500ثالثة آالف و خمسمائة دوالر
امريكي شهريا ً ).
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-

مهندس حديث التخرج مدني /اتصاالت عدد ( ( )2الراتب الذي سيحسم في حال عدم التعيين من قبل المقاول او
الغياب ( )1500ألف و خمسمائة دوالر شهري عن كل مهندس.

-

فنيين كوابل اتصاالت مؤهلين عدد ( )2ذوي خبرة ال تقل عن خمس سنوات لكل منهم في مجال شبكات كوابل
األلياف الضوئية و تلحيم و فحص هذه الكوابل وبتفرغ كامل.
( الراتب الذي سيحسم في حال عدم التعيين من قبل المقاول او الغياب ( )3500ثالثة آالف و خمسمائة دوالر
امريكي شهري عن كل فني).

-

مراقبا ً فنيا ً بمؤهل كلية جامعية متوسطة عدد ( )2وبخبرة مماثلة لألعمال المدنية لمشروع موضوع العطاء
والبنية التحتية ال تقل عن( )5سنوات في مجال اإلشراف أو التنفيذ أو كليهما وبتفرغ كامل.
(الراتب الذي سيحسم في حال عدم التعيين من قبل المقاول او الغياب ( )1500الف و خمسمائة دوالر امريكي
شهريا ً عن كل مراقب).

-

مساح عدد ( )1متفرغ و بخبرة مماثلة ألعمال المشروع موضوع العطاء ال تقل عن ( )5سنوات في مجال
االتصاالت وإنشاء البنية التحتية الخاصة بها يعمل لدى المقاول السعودي على أن يكون لديه اقامة سارية المفعول
في المملكة العربية السعودية و على كفالة المقاول السعودي حصرا و يطبق عليه بنود الشروط العامة من قبل ممثل
المالك.
( الراتب الذي سيحسم في حال عدم التعيين من قبل المقاول او الغياب ( )1500الف و خمسمائة دوالر امريكي
شهريا ً ).

-

يلتزم المقاول بأن يقدم جميع أفراد جهازه المنفذ حسب ما قدمه في عرضه الفني و ال يجوز أن يستبدل افراد
الجهاز بأكثر من  % 20من المهندسين وبعد موافقة صاحب العمل.
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ثالثا :استبدال كميات البند ( )1.5في جدول الكميات وكما هو مبين ادناه:
 .1جدول الكميات للعطاء رقم  2/NBN/2018والخاص يتنفيذ شبكة األلياف الضوئية في البلقاء
وغرب عمان
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 .2جدول الكميات للعطاء رقم  3/NBN/2018والخاص يتنفيذ شبكة األلياف الضوئية في الزرقاء
وشرق عمان
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 .3جدول الكميات للعطاء رقم  4/NBN/2018والخاص يتنفيذ شبكة األلياف الضوئية في مأدبا
وجنوب عمان

انتهى الملحق
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