
 

 دولة قطر
 هيئة األشغال العامة

 روع وإلدارة اإلنشاء إعالن التأهيل المسبق لتقديم خدمات استشارية  إلدارة المش
 )Healthcare Projectsصحة (اللمشاريع 

=)ST BA 14 /15 S 028(مشروع رقم:
 

 الدعوة لمرحلة التأهيل المسبق
ترغب هيئة األشغال العامة (أشغال) بدولة قطر بدعوة الشركات المختصة لتقديم طلبات التأهيل المسبق وذلك تمهيداً لتحديد 

وتسعى  .لمشاريع الصحة  قائمة من الشركات المؤهلة لدعوتها إلى مناقصة خدمات استشارية إلدارة المشروع وإلدارة اإلنشاء
هيئة األشغال العامة للحصول على مقترحات من مقدمي الطلبات إلثبات قدراتهم في تقديم الخدمات المتخصصة إلدارة 
المشروع . يجب على مقدم الطلب إثبات الخبرة ، والقدرات والفهم ذات الصلة وااللتزام بالعمل مع هيئة األشغال العامة 

د العامة إبرام إتفاقية إطارية (عقتنوي هيئة األشغال و لجودة العالية المتوقعة للخدمات.لتحقيق النتائج المرجوة بالمعايير وا
حسب الطلب) مع مجموعة مختارة من إستشاري إدارة المشاريع واإلنشاء وذلك بغرض تنفيذ مجموعة من مشاريع الصحة 

 ) سنوات قادمة.3خالل (
 نطاق خدمات العقد

 .والمرافق المرتبطة بها من مشاريع صحيةمجموعة ترغب دولة قطر في إنشاء 

 نطاق الخدمات  يشمل اآلتي وال يقتصر على :

 إدارة المشروع واإلنشاء 
 إدارة التصميم 
 مراجعة التصميم للتأكد من إمكانية التنفيذ 
  إدارة العقود والمشتريات 
 المراقبة والتحكم بسير المشروع 

 م2014خالل سنة الموعد المتوقع لبدء العمل: 

Uوثائق الدعوة للتأهيل المسبق 
U 1الخطوة: 

العامة:  األشغالعلى الشركات الراغبة في المشاركة في عملية التأهيل المسبق زيارة الموقع اإللكتروني لهيئة 
Uwww.ashghal.gov.qaU 

من الصفحة الرئيسية يتم تحميل طلبات اإلقرار بالتأهيل المسبق، وإعالن مكافحة الفساد والمحافظة على السرية، وإعادة 

) عن 3:00(التوقيت المحلي لمدينة الدوحة ، توقيت جرينتش + Uظهراً  1:00م قبل الساعة 2014 يوليو U22الوثائق في 

  contracts@ashghal.gov.qaUروني: طريق نسخة إلكترونية إلى عنوان البريد اإللكت

U 2الخطوة: 
تصدر هيئة األشغال العامة وثائق التأهيل المسبق للشركات الراغبين بالمشاركة عن طريق البريد اإللكتروني وتشمل وثائق 

 التأهيل المسبق جزئين:

 إجراءات ومراحل التأهيل المسبق وتواريخ التقديم لمستندات التأهيل وكل التعليمات المطلوبة للمتقدمين  .1
2K يع.راموجز عن المش=

 

http://www.ashghal.gov.qa/
http://www.ashghal.gov.qa/


U التأهيل المسبقتقديم طلب 
 

 : إلى العنوان التالي يتم إرسال طلبات التأهيل المسبق والطلبات المستكملة
 

 هيئة األشغال العامة
 مدير إدارة العقود

 الطابق األرضي -)1أشغال، برج (
 رـقط ، ، الدوحة22188صندوق بريد: 

 

 يتم إرسال جميع االستفسارات إلى: 
 مدير إدارة العقود

  1TUcontracts@ashghal.gov.qaU1Tلكتروني: اإلبريد على ال
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