دولة قط ــر
هيئــة األشغال العامـ ــة
إعالن للتأهيل املسبق لشركات املقاوالت املتخصصة يف أعمال التصميم واإلنشاء
ملشروع إستصالح وتأهيل موقع مكب الكرعانة
ترغب هيئة األشغال العامة بدعوة شركات املقاوالت املتخصصة واليت لديها اخلربة الواسعة يف جمال التصميم واإلنشاء يف جمال
إستصالح وتأهيل مواقع مكبات النفايات السائلة للتأهيل املسبق وذلك بهدف حصر قائمة الشركات املؤهلة من أجل دعوتها
الحقاً ملشروع تصميم وإنشاء أعمال إستصالح وتأهيل موقع مكب الكرعانة يف قطر .ويتوجب على الشركات أو ائتالف
الشركات املهتمة يف املشاركة بهذا املشروع تقديم وثائق التأهيل املطلوبة وفقا للشروط واملتطلبات املبينة أدناه.
Project ID: IA 14/15 C 136 G
Project Ref.: Application for Contractor Prequalification, Civil Project CP809
Project Name: Design and Build (D&B) contracting services for the proposed RECLAMATION AND
)REHABILITATION OF AL KARAANA LAGOON (RRKL
وصف ملخص للمشروع:

يقع مكب الكرعانة والبالغة مساحته  4كم 2على بعد  55كم من مدينة الدوحة على إمتداد طريق سلوى باجتاه احلدود
اجلنوبية .مت إنشاء مكب الكرعانة يف عام 2007م ويتكون من عدد  6أحواض غري مبطنة لتخزين مياه صرف صحي خام وغري
معاجلة .منذ إنشائه ،إستقبل مكب الكرعانة مامعدله  60,000م/3اليوم من مياه الصرف الصحي غري املعاجلة ،أما يف الوقت
الراهن فلقد إقتصر حجم املياه غري املعاجلة اليت جيري طرحها يف املكب على  4,000م/3اليوم من مياه الصرف الصناعي ذي
املنشأ اخلفيف واملتوسط.
وإستجابة لقرار هيئة األشغال العامة بوقف تشغيل مكب الكرعانة فلقد مت إطالق مشروع إستصالح وتأهيل موقع مكب
الكرعانة والذي يتضمن إستخراج والتخلص من الفضالت السائلة والصلبة املخزنة يف أحواض املكب ومن ثم تأهيل وإستصالح
موقع املكب ودجمه ضمن البيئة احمليطة.
ومن املقرر أن تنتهي أعمال هذا املشروع يف نهاية العام 2016م.
مستندات التأهيل املسبق:
ميكن احلصول على املستندات املتعلقة بالتأهيل املسبق عن طريق زيارة املوقع االلكرتوني هليئة األشغال العامة:
 ، www.ashghal.gov.qaوذلك من الصفحة الرئيسية والدخول اىل ( املناقصات واملزايدات – التأهيل املسبق).

على الراغبني بالتقديم متابعة املوقع االلكرتوني أعاله لالطالع على أي حتديث بالنسبة هلذا التأهيل خالل فرتة التقديم.
تقديم مستندات التأهل:
جيب أن حيتوى مظروف التقديم على ثالث نسخ مطبوعه من طلب التأهل (أصل وصورتني) ونسخه إلكرتونيه على أسطوانة
مضغوطة ( .)CDجيب أن تقدم الطلبات طبقا للصيغة املنصوص عليها بوثيقة التأهل يف موعد أقصاه الواحدة ) (1ظهرا بتوقيت
الدوحة احمللي ( +3:00جرينتش) من يوم اخلميس املوافق  12نوفمرب 2015م على العنوان التالي:
مدير إدارة العقود
هيئة األشغال العامة
برج الفيصل رقم ( ،)1الطابق األرضي
صندوق بريد / 22188 :الدوحة  -دولة قطر
لالستفسارات :
يتم توجيه مجيع اإلستفسارات إىل السيد /مدير إدارة العقود
الربيد اإللكرتونى:
contracts@ashghal.gov.qa

