Amendment No.1
Interested Bidders

To:

UNDP Syria

From:

Maintenance and Rehabilitation of three schools in Harasta City- Rural
Damascus

Subject:

UNDP-SYR-ITB-115-18

Reference:

18 Nov. 2018

Date:

* UNDP Syria is answering on the received questions as in the following:
Answer

Question

الجواب

السؤال

الكميات المنصوص عنها في الكشوف التقديرية هي قريبة للواقع
ويمكن ان تزيد بحدود  % ١٥- ١٠أو تنقص عن ذلك آما عن آلية
الدفع بخصوص الكميات الزائدة فهو حسب الكميات المنفذه فعليا
حسب السعر اإلفرادي بعد االتفاق مع البرنامج وفق محضر نظامي.

الكميات المنصوص عليها في جدول توصيف

1

األعمال أقل بنسبة  %35إلى  %50من الواقع ،فما
هي آلية الدفع بخصوص الكميات الزائدة لكل بند
على حدى؟

بالنسبة لترحيل األنقاض ( نواتج الهدم ) يتم ترحيلها الى خارج المبنى ترحيل األنقاض :ت ّم إعالمنا أنه إلى مكان أبعد من
وتتولى البلدية ترحيلها من الشارع بحيث ال تؤدي الى قطع الطرقات  500متر ،يرجى التأكيد على مكان الترحيل مع بيان

2

الجهة المسؤولة عن استخراج الموافقات الالزمة؟
نحتاج إلى توصيف واضح آللية ردم األنفاق ،ألن

لم يرد في الكشوف التقديرية موضوع ردم األنفاق حيث يمكن ترحيل
نواتج الهدم لداخل النفق في مدرسة حرستا األولى فقط بالتنسيق مع
لكل خيار تكلفة مختلفة
الجهات المشرفة والبلدية وحين إمالئها يمكن صب بتون مغموس وفق
البند رقم  ١٥الوارد في الكشف التقديري لمدرسة حرستا األولى

3

هل ت ّم تقييم األضرار اإلنشائية؟ ومن يحمل

بالنسبة لألضرار اإلنشائية تم االبتعاد عنها قدر االمكان وتم إعداد
بسالمة
الكشوف ضمن المدارس التي ال يوجد فيها ضرر انشائي يخل
مسؤوليتها؟ في حال ت ّم تلزيم األعمال ،هل يتم تسليم
المنشأة ويتم معالجة الضرر في ذلك بالتنسيق مع المهندس المشرف
المخططات؟
والبلدية ووفق توجيهاتهم.
بالنسبة ألعمال الدهان يطلب من المتعهد االلتزام بثالثة وجوه وفق
الشروط والمواصفات الفنية بعد قشر وحف األجزاء المحروقة.

لوحظ ّ
صف هو  3طبقات والتي هي
أن الدهان المو ّ

4

5

حكما ً غير كافية في بعض األماكن المحترقة حيث
تحتاج إلى  5وجوه حد أدنى؟

فيما يخص موضوع الزمن سيتم بالتعاون مع إدارة المدرسة والبلدية
لفتح جبهات العمل وفق إمكانية المتعهد في المدرسة المأهولة دون
إعاقة العمل.

يرجى التأكيد على موضوع الزمن ،حيث ّ
أن هناك

6

مدرسة مأهولة ال يمكن بدء األعمال فيها حتى تنتهي
مدرسة أخرى على األقل .هل هناك زمن إضافي
عندئذ؟

في موضوع إعادة أعمال البالط لم يتم ذكر موضوع العزل في
الكشوف والسعر يتضمن كل مايلزم لمنع الرطوبة

في موضوع العزل ،هل المقصود العزل الكامل أم

7

إصالح جزئي وما يترتّب عليه من إزالة وإعادة
أعمال البالط؟

أعمال الكهرباء والمياه هي ضمن سور المبنى وال عالقة للمتعهد
بالخطوط الخارجية ٠

الـتأكيد على ّ
أن األعمال المطلوبة الخاصة بالكهرباء

8

والمياه هي ضمن المبنى فقط دون التوصيل على
الشبكة الرئيسية

نؤكد على أن أعمال الكهرباء والصرف الصحي والمياه الحلوة هي
ضمن سور المبنى وال عالقة للمتعهد بالخطوط الخارجية.
إن  5\1م 2هي  1,5ملم2
و  5\2هي  2,5ملم2

التأكيد أن صيانة شبكة الصرف الصحي خارج سور

9

المدرسة ليست من مسؤولية المتع ّهد
المعلومات المذكورة عن األسالك المطلوبة غير
معروفة ،ما المقصود بأسالك  1/5و  2/5م2

10

