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(PROJECT:AA-ROM 14/15 45C2 G)  

 تأھیل المسبق:لمرحلة الدعوة 
  

ق وذلك تمھیداً لتحدید قائمة من سببدعوة الشركات المختصة لتقدیم طلبات التأھیل الم ھیئة األشغال العامة، أشغال، بدولة قطر ترغب
األشغال ھیئة لالمشاة  رووالتي تشتمل على برنامج تصمیم وبناء جس لمشاریع متعددة عدد من المناقصات  الشركات المؤھلة لدعوتھا إلى 

من خالل  تسعى ھیئة االشغال العامة للحصول على مقترحات من مقدمي الطلبات إلثبات قدراتھم في تنفیذ األعمال بدولة قطر.   العامة 
   عند تسلیم البرنامج. النتائج المرجوةلتحقیق ھیئة األشغال العامة العمل مع بمؤھالت الالزمة وااللتزام والخبرة المناسبة والصحیحة الرؤیة ال

 عمل العقد:نطاق 
ستقدم ھذه المنشآت فصل تام بین المشاة وحركة دة المستویات في عدة أماكن في قطر.  دبناء جسور مشاة متعھیئة األشغال العامة  تنوي

.  محطات النقل العامإلى وجھات متعددة مثل المدارس ومجمعات التسوق  و تنقل المشاة بسھولة وأمان مما یعمل على مرور المركبات
لكل تخطیط وتطویر جسور المشاة األخرى  سیشتمل أیضا علىوعدد من جسور المشاة سیكون البرنامج عبارة عن مشروع تصمیم وبناء 

  وھما:تخطیط وتصمیم جسور المشاة تتحكمان في  ناستراتیجیتاسیكون ھناك سنة مالیة.  

التي تحددھا  السماح باإلضافات وفقا للمتطلباتمع قیاسیة  مقاطع عرضیةیحتوي على  معیاري أساسيتطویر تصمیم  .١
التي تتماشى مع تشطیبات المعماریة أن تحتوى على بعض التصامیم الجمالیة احتیاجات الموقع واحتیاجات العمیل.  یمكن لل

      المناطق المحلیة.
تكییف الھواء الراقیة مثل  االحتیاجاتیجب أن تلبي ھذه التصامیم  جمیع وفرید مخصص لألماكن الھامة.   تصمیمتطویر  .٢

   ویجب أن تكون التشطیبات النھائیة عالیة الجودة. والساللم الكھربائیة

إن ھذه المنشآت تمثل جزءاً ال یتجزأ من سالمة الطریق   إن أھم ما یؤخذ في االعتبار أثناء انشاء جسور المشاة ھو سالمة و راحة المشاة.
    لعمل والصیانة.والقابلیة للتشیید وا وسیتم تقییم مالئمتھا لالستخدام في المواقع من خالل عملیة التحقیق والتصمیم وإدارة المرور في قطر

 وثیقة الدعوة للتأھیل المسبق
 المسبق المجانیة عن طریق الموقع اإللكتروني:یمكن الحصول على وثیقة دعوة التأھیل 

www.ashghal.gov.qa 
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 تقدیم طلب التأھیل المسبق
على الشركات المؤھلة التي ترغب في المشاركة استكمال المستندات المطلوبة وارسالھا إلى العنوان التالي في موعد ال یتجاوز الساعة 
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