
 
  دولة قطر

 ھیئة األشغال العامة
  إعالن التأھیل المسبق لتقدیم خدمات استشاریة  إلدارة المشروع وإلدارة اإلنشاء

 (TMCH)لمشروع المدینة الطبیة الجدیدة والمستشفى التخصصي لإلصابات 
MRPSC BA 14 /15 D 001(ģرقم:(مشروع  ģ

  
  الدعوة لمرحلة التأھیل المسبق

ترغب ھیئة األشغال العامة (أشغال) بدولة قطر بدعوة الشركات المختصة لتقدیم طلبات التأھیل المسبق وذلك تمھیداً لتحدید 
قائمة من الشركات المؤھلة لدعوتھا إلى مناقصة خدمات استشاریة إلدارة المشروع وإلدارة اإلنشاء لمشروع المدینة الطبیة 

. ویقع ھذا المشروع بجوار جامعة قطر. وتسعى ھیئة األشغال العامة  (TMCH)ابات الجدیدة و المستشفى التخصصي لإلص
للحصول على مقترحات من مقدمي الطلبات إلثبات قدراتھم في تقدیم الخدمات المتخصصة إلدارة المشروع . یجب على مقدم 

شغال العامة لتحقیق النتائج المرجوة بالمعاییر الطلب إثبات الخبرة ، والقدرات والفھم ذات الصلة وااللتزام بالعمل مع ھیئة األ
  والجودة العالیة المتوقعة للخدمات.

  نطاق خدمات العقد
سریر ، والمرافق المرتبطة بھا " المستشفى التخصصي  ١٫١٠٠ترغب دولة قطر في إنشاء مدینة طبیة جدیدة بسعة 

  .(TMCH)لإلصابات"  

  نطاق الخدمات  یشمل اآلتي وال یقتصر على :

 إدارة المشروع واإلنشاء §
 إدارة التصمیم §
 مراجعة التصمیم للتأكد من إمكانیة التنفیذ §
 إدارة العقود والمشتریات  §
 المراقبة والتحكم بسیر المشروع §

  م٢٠١٥الموعد المتوقع لبدء العمل: الربع األول من سنة 
 م٢٠٢٢الموعد المتوقع إلستكمال المشروع: 

 وثائق الدعوة للتأھیل المسبق
 :١الخطوة 

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

لمحافظة على السریة، وإعادة من الصفحة الرئیسیة یتم تحمیل طلبات اإلقرار بالتأھیل المسبق، وإعالن مكافحة الفساد وا
) عن طریق ٣:٠٠ظھراً (التوقیت المحلي لمدینة الدوحة ، توقیت جرینتش + ١:٠٠م قبل الساعة ٢٠١٤مایو  ١٥الوثائق في 

  نسخة إلكترونیة إلى عنوان البرید اإللكتروني: 

contracts@ashghal.gov.qa 

  :٢وة الخط
تصدر ھیئة األشغال العامة وثائق التأھیل المسبق للشركات الراغبین بالمشاركة عن طریق البرید اإللكتروني وتشمل وثائق 

  التأھیل المسبق جزئین:

 إجراءات ومراحل التأھیل المسبق وتواریخ التقدیم لمستندات التأھیل وكل التعلیمات المطلوبة للمتقدمین  .١
ĵı موجز عن المشروعģ ģ

 



  التأھیل المسبقتقدیم طلب 
  

  : إلى العنوان التالي تقدم طلبات التأھیل 
  ھیئة األشغال العامة
  مدیر إدارة العقود

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

  یتم إرسال جمیع االستفسارات إلى: 
  مدیر إدارة العقود

  �contracts@ashghal.gov.qaلكتروني: اإلبرید على ال

 


