
  قطر دولة
 هيئة األشغال العامة

 

 في الصحي الصرف مياه معالجة لمحطة والخاص العام القطاعين بين الشراكة  لمشروع المؤهالتدعوة لتقديم 

 والوكير الوكرة
 (PROJECT ID:  IA 2019 C 057 G) 

 

متر مكعب  150,000دولة قطر ومن خالل هيئة األشغال العامة )أشغال( بالتخطيط لتطوير وتنفيذ محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بسعة تقوم 

 .)"برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص"(كمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص ( يا لخدمة منطقتي الوكرة والوكير )"المشروع"ميو

 (.BOT)بــ  أيضا ( والمعروفالتسليمتشغيل والبناء والالمتوقع تطوير المشروع على أساس عقد )ومن 

 تماشيا مع الهدف أعاله، تقوم أشغال بالبحث عن مطورين من القطاع الخاص مؤهلين بشكل مناسب للمشاركة في المشروع.

 لألعمال موجز وصف

 يالصح الصرف مياه إدارة ومرافق الوكرة في الصحي الصرف مياه معالجة محطة تقوم أن على ،نهائية ضخ محطة تطوير المشروع نطاق يشتمل

 أو كسررماد، اسررتعمالها أو فاياتنال مكب في منها التخلص يمكن كمعالجة حمأة وانتاج ،(”TSE“) الجودة عالية المعالجة الصررحي الصرررف مياه بإنتاج

 . الحاجة عند حرقها

 :للمشروع الرئيسية العناصر أدناه وموضح

 نهائية ضخخخخ  محطة (“TPS” )مرغوبة الغير بالروائح التحكم لمرفق متضخخخخمنة (OCF )النهائية للمضخخخخ ة "(TPS )"الصخخخخر  وشخخخخبكة 

 (”MTS-03“) الرئيسية الصحي

 الصخخخحي الصخخخر  مياه معالجة محطة (“STW” )معالجة لمرافق باإلضخخخافة والثالثية، والثانوية األسخخخاسخخخية المعالجة وحدات ذلك في بما 

 وائحالتحكم في الر ووحدات الحمأة وإدارة

 مرافق ال( مرافق إدارة مياه الصر  الصحي المعالجة”TSE”) 

للمشرراركة في  المشررروع إنجاز والقادرة على المختصررة والعالمية القطرية لشررركاتا"( هو دعوة RFQالتأهيل )" تقديم الغرض من طلب

 ."الخاص بها إلى "أشغال التهمؤ، وتقديم بيان الفسةالمنا

فقط  ةالمؤهلالشرررررركات "(، فسررررريمطلب من RFP، إذا واصرررررلغ "أشرررررغال" مرحلة طلب تقديم العروض )"التأهيل تقديم طلببعد مرحلة 

 في مرحلة طلب تقديم العروض.لمشاركة ا

 بحسب التفاصيل التالية: تقديم التأهيلتعريفي للمشروع خالل فترة  اجتماعيرجى العلم فضال بأنه سيعقد 

  2019 أبريل 29: االجتماعتاريخ 

  :ظهرا 12:00 –صباحا  8:45الوقت 

  :الدوحة24, الطابق 3برج  العامة،هيئة األشغال المكان , 

 -العمل: مجــــــــــال 

  يلي:يشمل مجال العمل وعلى سبيل المثال ال الحصر ما 

  التصميم 

 التنفيذ 

 تمويل المشروع 

  التشغيل والصيانة 

 شغالوتسليم المشروع أل 



 طلب تقديم التأهيل  وثيقة

   :ضمنذي يتوال www.ashghal.gov.qaموقع الهيئة على  (RFQبنشر طلب تقديم التأهيل ) (أشغال)قامغ 

 إجراءات التأهيل ومتطلبات ال دمات -1

  الفساد مكافحةالسرية و وثيقة -2

موعد ال يتجاوز الساعة  في 2019 مايو 41 ءثالثالايوم كما يجب إعادة جميع الوثائق مع السجل التجاري الساري المفعول بحلول  

 ( جرينتش بتوقيت 3:00)+بتوقيت الدوحة المحلي  ظهرا   الواحدة

 

شكل هيئة األشغال العامة على شبكة اإلنترنغ بزيارة موقع الراغبين بتقديم طلبات التأهيل ، يجب على طلبات التأهيلخالل فترة تقديم 

 تعميمات و / أو اإلضافات، إن وجدت.المتكرر للحصول على التحديثات، و

 لتأهيل :ا مستندات تسليم 

 

 :  جميع المستندات يتم تسليمها للعنوان التالي

 هيئة األشغال العامة

 مدير إدارة الخدمات الهندسية 

الطابق األرضي  –( 1برج أشغال )  

،22188صندوق بريد رقم:   

 الدوحة، قطر

 

 يجب توجيه جميع االستفسارات إلى:

 الخدمات الهندسية  إدارةمدير 

 البريد االلكتروني: 

esd.tenders@ashghal.gov.qa 
 

 


