
 

  
  دولة قطر 

  ھیئة األشغال العامة
للمستلزمات العمرانیة الوظیفیة والتجمیلیة للشوارع وإضائتھا  نماذج أولیة التأھیل المسبق لتورید  

(STREET FURNITURE AND LIGHTING PROTOTYPE) 

 دعوة للتأھیل:
تورید  لمناقـصةذات الكفاءة  بدعوة وعمل قائمة تأھیل للشركات الموردة المختصة ترغب ھیئة األشغال العامة "أشغال" بدولة قطر 
  . (Street Furniture and Lighting Prototype) قطرمستلزمات العمرانیة الوظیفیة والتجمیلیة للشوارع وإضائتھا في دولة لل االولیة نمـاذجال

التفصیلیة األعــمال الھــــــــــندسیة قدراتھم للقیام ببعرض  للتأھیل من خالل تقدیمھم  وترغب ھیئة األشغــال العامة  فى أن یقوم  المتقدمین 
ل غاھیئة األش عوااللتزام لدى المتقدمین ألمؤھلین بالعمل موالمقدرة والمعرفة  الالزمة  الخبراتوذلك من خالل ابراز  وخدمات التصنیع 

من اجل تورید ھذه النماذج  المتقدمین اللذین یتم قبولھم مع یتم التعاقد. وسوف جذالنمامن تورید المرجوة المتمیزة نتائج التحقیق لالعامة 
ألجل ومن ثم ممكن أن یتم دعوتھم لعقد اتفاقیة تورید نطاق عمل طویل ا لنماذج المجسمات التجریبیة المقترحة في مناطق الدولة

مع إعطاء  للطرق ومرافقھا لدولة قطر. ومن المتوقع اختیار نطاق من الموردین المختصین مستلزمات العمرانیة الوظیفیة والتجمیلیةلل
 .في التصنیع المحلي ممن لدیھم القدرة والكفاءة االفضلیة لمقدمي العروض 

  نطاق األعمال: 
  :العقد المطلوب توریده محتوى

الوحدات العمرانیة ذج مستلزمات وتورید وتسلیم نما ،التصمیم الھندسىوتصنیع حقوق الملكیة الفكریة و تطویر جمیع المشروع  سیتضمن
المتمثلة  (Street Furniture and Lighting Prototype)واالعمال المتعلقة بالمظھر الجمالى للشوارع ومرافقھا  الوظیفیة والتجمیلیة

ترحة في مناطق الدولة. وكنتیجة یمكن ان یتم توقیع اتفاقیات تورید طویل األجل لتشمل جمیع مستلزمات بنماذج المجسمات األولیة  المق
  ومحتویات الشوارع واألماكن العامة لكامل الدولة. 

: ویشمل نطاق عمل المشروع على العناصر االساسیة التالیة   

 الدراجات صنادیق القمامة ومواقف و الحمایةوأعمدة  ذالك المقاعدبما في  - (Street Furniture and Lighting)مستلزمات الشارع 
ومواقف  ومنشآت الغراض التظلیل  تشتمل ایضا على اللوحات االرشادیةو. العامة ماكنو اال الطبیعیةالشوارع والمناظر كالً من   وإضاءة

ن  بغرض یمن المقاولین األساسی الى عددھذه النماذج تقدم سوف و وغیرھا من العناصر المذكورة في ملف التأھیل. واألكشاك حافالتال
 .التركیب

  :وثیقة الدعوة
  تشتمل وثیقة التأھیل على ثالث أقسام:

   وثائق التأھیل المسبق. .١
  ملخص المشروع.  .٢
  .العقد متطلبات العطاء و .٣

: التقدیم والمتاحة بالموقع اإللكترونى  طلبات تعبئة من المتقدمین عند إنتھاء المسبق التأھیلوثائق ویتم منح 
ashgal.gov.qawww.  

بشكل مستمر خالل فترة التقدیم لإلطالع على المستجدات  ھیئة األشغال العامة اإللكترونىینصح المتقدمین بزیارة موقع  
 المتعلقة بالتأھیل المسبق

ل المسبق الذي سیعقد في قطر خالل االسبوع االول من ت تأكید جاھزیتھم لحضور مؤتمر التأھی.ینبغي على مقدمي الطلبا
ıم٢٠١٤شھر إبریل المقبل لعام  

 



  :التأھیل المسبق تقدیم طلب
   المحلي الدوحة بتوقیت ظھراً  الساعة الواحدة في موعد ال یتجاوز تقدیم طلب التأھیل المسبق المؤھلة  شركاتالعلى 

)GMT +م .٠٩/٤٠/٢٠١٤بتاریخ  یوم األربعاء  ) ٣:٠٠١ 
  :العنوان التالي إلى لمیجب أن تسو) من طلبات التقدیم للتأھیل PDFنسخة إلكترونیة (٢عدد نسخة ورقیة و ٢عدد المطلوب تقدیم 

  
  العامةھیئة األشغال                                                                     
  إدارة العقود مدیر                                                                      

 ،الطابق األرضي - ) ١( أشغال برج                                                           

 قطرالدوحة ،  ٢٢١٨٨صندوق برید رقم :                                                   

 
  : ستفساراتلال

  یتم توجیھ جمیع اإلستفسارات إلى السید/ مدیر إدارة العقود
 البرید اإللكترونى: 

publicrealm@ashghal.gov.qa: mail -E 
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