
 

  

  االسئلة واالستفسارات 

  

  اإلجابة  االستفسار  م

1  

مخطط نفس  2بعد االطالع على المخططات لوحظ انه يوجد عدد 
مخططات غرف االجتماعات  ىلإالطابق ولم يتم الوصول  

 3Dـالموجودة في ال 

  يوجد مخطط متكرر وهو الدور الثالث  . 1
مخطط غرف االجتماعات موجود في الدور الثاني اما النسبة   . 2

  3Dملفللطاولة االجتماعات الرئيسية موضح تصميمها في 
 في جدول الكميات والمواصفات. ومواصفاتها مذكورة

2  
  ةملف إكسل لتعبأ 6و  5رسال الملحق رقم إيرجى التكرم ب

 الجدول 
  تم إضافة النماذج في الموقع االلكتروني 

3  
ساس منتجات مستوردة أم أبرجاء االفادة هل سيتم التسعير على 

  منتجات محلية
  سيتم تطبيق آليات المحتوى المحلي المنصوص عليها في الكراسة 

4  

D1R-1 / D1L-1 – Size not clear & not in the 
layout, kindly provide details. Side attachment 
with Planters or Cabinet Only? 

  ودة اسفل الوصف الفني جالمقاسات مو
 لمرفقة هي تصور ويجب على المورد دراسة المخططاتالمخططات ا

  حسب النقاسات في المواصفات الفنية 

5  
LO1 – Size not clear & not in the layout, kindly 
provide details. المقاس غير واضح , وليست في المخطط    

  ودة اسفل الوصف الفني جالمقاسات مو
المخططات المرفقة هي تصور ويجب على المورد دراسة المخططات 

  حسب النقاسات في المواصفات الفنية 

6  
TH1 – Size not clear & not in the layout, kindly 
provide details. المقاس غير واضح , وليست في المخطط    
 

  ودة اسفل الوصف الفني جالمقاسات مو
المخططات المرفقة هي تصور ويجب على المورد دراسة المخططات 

  حسب النقاسات في المواصفات الفنية 

7  
BC7 – Size not clear & not in the layout, 
kindly provide details  المقاس غير واضح , وليست في
 المخطط 

  ودة اسفل الوصف الفني جالمقاسات مو
المخططات المرفقة هي تصور ويجب على المورد دراسة المخططات 

  حسب النقاسات في المواصفات الفنية 

8  

Finishes for all seating are not mentioned on 
the descriptions, kindly clarify what type of 
upholstery required? التشطيب الخاص بالجلسات (   
 الصوفات , المراتب , الجلسات الخاريجة ) جلد قماش لم يحدد  

جميع البنود الخاصة بالجلسات موصف بها المواد المستخدمة .. ارجو 
  ذكر رقم البند المطلوب

9  
There are items that are in layout but bot on 
BOQ.   

  الرجاء التقيد بالجدول المواصفات الفنية 

10  
Third floor & Roof floor layout provided are 
same. 

  يوجود مخطط متكرر وهو الدور الثالث

11  Kindly provide the Final drawing   الموفق في المنافسة هي النهائية وهي للتصور والدراسة  
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