
 

  دولة قطر
 ھیئة األشغال العامة

 
  حدیقة حیوان الدوحة الجدیدة الخاصة بتنفیذألعمال الرئیسیة لالتأھیل المسبق 

  )BA 13/14 C 104 MRPSC(مشروع رقم: 

 
  الدعوة لمرحلة التأھیل المسبق

التأھیل المسبق وذلك تمھیداً  طلباتالمقاوالت المختصة لتقدیم  شركات بدعوةترغب ھیئة األشغال العامة (أشغال) بدولة قطر 
. وتسعى حدیقة حیوان الدوحة الجدیدةالخاصة بتنفیذ لألعمال الرئیسیة إلى مناقصة  تھالدعولتحدید قائمة من الشركات المؤھلة 

والتواصل  لمشاریع كبرى الناجح  التنفیذعلى مقترحات من مقدمي الطلبات إلثبات قدراتھم في  ھیئة األشغال العامة للحصول
). یجب على مقدم DCSC(لتنفیذبالتنسیق مع استشاري اإلشراف على التصمیم واوذلك  مع المقاولین المتخصصین والموردین 

و الجودة  معاییرلتنفیذ المشروع بالمع ھیئة األشغال العامة  الطلب إثبات الخبرة، والقدرات والفھم ذات الصلة وااللتزام بالعمل
  عمال. المتوقعة لأل

  نطاق خدمات العقد
حدیقة حیوان الدوحة الجدیدة مشروع  المطلوبة لتنفیذ و تسلیمجمیع األعمال الدائمة والمؤقتة ب القیامالھدف العام من األعمال ھو 

العناصر التالیة تسلیم  مسؤوالً عن). سیكون المقاول الرئیسي DCSC( لتنفیذتحت إشراف استشاري اإلشراف على التصمیم وا
قف السیارات في الطابق السفلي، معارض الحیوانات، مباني إیواء ا، وموو التنسیق الحدائقي العام؛ العامة المرافقمن العمل؛ 

المیكانیكیة والكھربائیة والصحیة،  عمالاألالنھر، جسر أسبایر،  طقة، منكتلفریالحیوانات، مرافق الضیافة، الفنادق، نظام ال
الموقع  في مناأل، وتنفیذواإلقامة المؤقتة بالموقع والمرافق الترفیھیة، والمرافق المؤقتة وجمیع الخدمات األخرى لدعم أعمال ال

حدیقة حیوان الدوحة  تنفیذ مشروع من االنتھاء و ذلك لحینوالخدمات اللوجستیة، وصحة وسالمة وبیئة الموقع واالستدامة 
 �����.اإلستشاريتحت إشراف  وذلك الجدیدة

�يل�املسبق  وثائق�الدعوة�للتأ
�طوة�  :١ا�

  www.ashghal.gov.qa  على الشركات الراغبة في المشاركة في عملیة التأھیل المسبق زیارة الموقع اإللكتروني لھیئة األشغال العامة:
تحمیل طلبات اإلقرار بالتأھیل المسبق، وإعالن مكافحة الفساد والمحافظة على السریة . وإعادة یتم لصفحة الرئیسیة  من ا

) عن طریق ٣:٠٠ظھراً  (التوقیت المحلي لمدینة الدوحة، توقیت جرینتش +  ١:٠٠قبل الساعة  ٢٠١٤أبریل  ٢٤الوثائق في 
  mechcontracts@ashghal.gov.qa:�نسخة إلكترونیة إلى عنوان البرید اإللكتروني

 
�طوة�   :٢ا�

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

  إجراءات التأھیل المسبق.  .١
  �موجز عن المشروع. .٢

�يل�املسبقتقديم�طلب�   التأ

  في تمام الساعة الواحدة ظھراً  ٢٠١٤ مایو ١٢ھو:   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

 



 


