
 
 

  دولة قطر
 ھیئة األشغال العامة

  
  وتورید وتركیب نظام ركوب النھر تصمیملالتأھیل المسبق 

  )BA 13/14 C 101 MRPSC(مشروع رقم: 

  
  الدعوة لمرحلة التأھیل المسبق

بدعوة الشركات المختصة لتقدیم طلبات التأھیل المسبق و ذلك تمھیداً لتحدید  بدولة قطر ترغب ھیئة األشغال العامة (أشغال)
حدیقة حیوان الدوحة ب تصمیم، وتورید وتركیب نظام ركوب النھر أعمالمناقصة  قائمة من الشركات المؤھلة لدعوتھا إلى

 المتخصصة خدماتالقدراتھم في تقدیم  بات إلثباتالجدیدة. وتسعى ھیئة األشغال العامة للحصول على مقترحات من مقدمي الطل
لك تورید وتركیب نظام )، وكذDCSC( تنفیذبالتنسیق مع استشاري اإلشراف على التصمیم وال م نظام ركوب النھرتصمیل

یجب على مقدم الطلب إثبات الخبرة، والقدرات والفھم ذات الصلة وااللتزام بالعمل  .بالتعاون مع المقاول الرئیسي ركوب النھر
  ���لألعمال. المتوقعةبالمعاییر و الجودة العالیة  المرجوة النتائج مع ھیئة األشغال العامة لتحقیق 

  نطاق خدمات العقد
حیوان الدوحة الجدیدة بالتعاون مع المقاول الرئیسي، الھدف من األعمال ھو تصمیم، وتورید وتركیب نظام ركوب النھر لحدیقة 

مقاول نظام ركوب النھر مسئول عن تصنیع، وتورید  .)DCSC( تنفیذوتحت إشراف استشاري اإلشراف على التصمیم وال
والتشغیل، وضخ ، ووسیلة الدفع ة السیربكرك القوارب؛ ونظام رفع القوارب ((استیراد) وتركیب نظام ركوب النھر بما في ذل

المعدات المطلوبة؛ وأنظمة التحكم في تكنولوجیا المعلومات/  تیار المیاه، وما شابھ ذلك)؛ وأي مضخات مصاحبة وغیرھا من
 ��������ت.البرمجیا

 وثائق الدعوة للتأھیل المسبق
 :١الخطوة 

  اإللكتروني لھیئة األشغال العامة:على الشركات الراغبة في المشاركة في عملیة التأھیل المسبق زیارة الموقع 
www.ashghal.gov.qa  

. وإعادة  اإلقرار بالتأھیل المسبق، وإعالن مكافحة الفساد والمحافظة على السریةتحمیل طلبات یتم الرئیسیة   من الصفحة
) عن طریق ٣:٠٠(التوقیت المحلي لمدینة الدوحة، توقیت جرینتش + ظھراً   ١:٠٠قبل الساعة  ٢٠١٤أبریل  ١٧الوثائق في 

 mechcontracts@ashghal.gov.qaنسخة إلكترونیة إلى عنوان البرید اإللكتروني: 
  :٢الخطوة 

تصدر ھیئة األشغال العامة وثائق التأھیل المسبق للشركات الراغبین بالمشاركة عن طریق البرید اإللكتروني و تشمل وثائق 
  التأھیل المسبق جزئین: 

  إجراءات التأھیل المسبق.  .١
  ع.موجز عن المشرو .٢

  التأھیل المسبقتقدیم طلب 
  في تمام الساعة الواحدة ظھراً  ٢٠١٤إبریل ٢٨ھو:   المستكملة و الطلبات وثائق التأھیل المسبق تاریخ اإلغالق إلستالم

  إلى العنوان التالي:  ) ٣:٠٠( التوقیت المحلي لمدینة الدوحة ،توقیت جرینتش +

  

  ھیئة األشغال العامة
  مدیر إدارة العقود

  الطابق األرضي - )١أشغال، برج (
  قطردولة ، الدوحة، ٢٢١٨٨صندوق برید: 

 
  یتم إرسال جمیع االستفسارات إلى: 

  مدیر إدارة العقود
  �mechcontracts@ashghal.gov.qa: لكترونياإلبرید على ال

 

 


