
 

 دولة قطر
 هيئة األشغال العامة

 لبناء و تنفيذ برج المعامل المركزية للمقاولين  إعالن التأهيل المسبق
 ( : BA /13-14/C/098/G )مشروع رقم

 

 الدعوة لمرحلة التأهيل المسبق

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

وتسعى هيئة األشغال العامة للحصول على  . بناء و تنفيذ برج المعامل المركزيةقائمة من الشركات المؤهلة لدعوتها إلى 

المشروع . يجب على مقدم الطلب إثبات  لتنفيذمقترحات من مقدمي الطلبات إلثبات قدراتهم في تقديم الخدمات المتخصصة 

لجودة الخبرة ، والقدرات والفهم ذات الصلة وااللتزام بالعمل مع هيئة األشغال العامة لتحقيق النتائج المرجوة بالمعايير وا

 01+  يقبو + طابق أرض 2لتنفيذ برج المعامل المركزية الذي يضم معامل طبية متخصصة و المكون من العالية المتوقعة 

مدينة حمد بن خليفة الطبية بالقرب من مستشفى حمد  قلبفي الواقع و متر مربع 000111طوابق علوية بإجمالي مساحة بناء 

 العام.

 الخدمات واألعمال نطاق 

 يشمل اآلتي وال يقتصر على : واألعمال نطاق الخدمات 

 إدارة المشروع واإلنشاء 
 تنفيذ المشروع 
 مراجعة التصميم للتأكد من إمكانية التنفيذ 
  إدارة العقود والمشتريات 
 و معايير إدارة االستدامة ضمن مقاييس GORD 
 إدارة الصحة و السالمة في تنفيذ المشروع 
  في تنقيذ المشروعضمان الجودة و السالمة 
 العقد متطلبات تشغيل المشروع حسباختبار و صيانة و 
 المراقبة والتحكم بسير المشروع 

 م2100خالل سنة   :   الموعد المتوقع لبدء العمل

 وثائق الدعوة للتأهيل المسبق
 :1الخطوة 

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

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

( عن 0:11)التوقيت المحلي لمدينة الدوحة ، توقيت جرينتش + ظهرا  قبل الساعة الواحدة   6112 نوفمبر62 الوثائق في

  contracts@ashghal.gov.qaطريق نسخة إلكترونية إلى عنوان البريد اإللكتروني: 

 :6الخطوة 

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

وتواريخ التقديم لمستندات التأهيل وكل التعليمات المطلوبة  المكون من جزئين إجراءات ومراحل التأهيل المسبق .0
 للمتقدمين 

 عن المشروع.موجز  .2

 

http://www.ashghal.gov.qa/
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 التأهيل المسبقتقديم طلب 

 : إلى العنوان التالي طلبات التأهيل المسبق والطلبات المستكملةيتم إرسال 

 

 هيئة األشغال العامة
 مدير إدارة العقود

 الطابق األرضي -(1أشغال، برج )
 رـقط ، ، الدوحة66122صندوق بريد: 

 يتم إرسال جميع االستفسارات إلى: 
 مدير إدارة العقود

  contracts@ashghal.gov.qaلكتروني: اإلبريد على ال
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