
فرصة استثمارية
دعوة لتقديم مستندات للتأهل لفرصة استثمارية لتنفيذ مشروع مواقف الشاحنات والمعدات الثقيلة بالمنطقة الصناعية

 بمدينة الدوحة على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص

دولة قطر
هيئة األشغال العامة

إن دولــة قطــر ومــن خــال هيئــة األشــغال العامــة )أشــغال( بصــدد طــرح مناقصــة بنظــام التصميــم، والبنــاء، والتمويــل، والتشــغيل، والصيانــة، ونقــل الملكيــة لتطويــر مواقــف الشــاحنات والمعــدات الثقيلــة بالمنطقــة 
الصناعيــة بمدينــة الدوحــة )“المشــروع”( علــى أســاس الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. يعــد المشــروع جــزءًا مــن اســتراتيجية اللجنــة الدائمــة لشــؤون المنطقــة الصناعيــة بــوزارة البلديــة والبيئــة بهــدف الحــد مــن 
ظاهــرة الركــن العشــوائي للشــاحنات والمعــدات الثقيلــة وذلــك مــن خــال تنفيــذ مواقــف جديــدة منظمــة مخصصــة لركــن الشــاحنات والمعــدات الثقيلة.تماشــيًا مــع الهــدف أعــاه، تبحــث هيئــة األشــغال العامــة عــن مطــور 

/ مشــغل مؤهــل مناســب مــن القطــا ع الخــاص لديــه خبــرة دوليــة و/أو إقليميــة فــي مشــاريع تطويــر وإدارة مواقــف شــاحنات مماثلــة للمشــاركة فــي المشــروع.

وصف موجز لألعمال

تــم تحديــد نطــاق المشــروع علــى النحــو المبيــن أدنــاه، إال أنــه يجــوز للمطــور إجــراء المزيــد مــن الدراســة للوصــول إلــى 
حــل أمثــل يلبــي الطلــب ومتطلبــات اإلرادات.

ــة يســتوعب حوالــي  ــو نخل ــة فــي منطقــة أب يتطلــب المشــروع إنشــاء مجمــع مواقــف للشــاحنات والمعــدات الثقيل
ــة. ــة ذات الصل ــة وخدمي ــر مرافــق تجاري ــة مــع توفي 4000 شــاحنة ومعــدات ثقيل

ســيتولى المطــور كامــل مســؤولية تصميــم، وبنــاء، وتمويــل، وتشــغيل، وصيانــة المواقــف والمرافــق التجاريــة 
والخدميــة لمــدة 25 ســنة.

يجــب أن تتضمــن المواقــف تقنيــات مناســبة لدعــم الرؤيــة الوطنيــة والقابلــة للدمــج مــع اســتراتيجيات ومبــادرات أخــرى. 
ــرادات  ــد إي سيســمح للمطــور تضميــن مرافــق تجاريــة وخدميــة مكملــة فــي الموقــع مــن أجــل المســاعدة علــى تولي

إضافيــة.   

الغــرض مــن طلــب تقديــم التأهيــل )RFQ( هــو دعــوة الشــركات القطريــة والعالميــة واالتحــادات القــادرة علــى تنفيــذ 
المشــروع للمشــاركة فــي المناقصــة. 

ســتقوم هيئــة األشــغال العامــة بعقــد اجتمــاع مــع المناقصيــن أثنــاء فتــرة طلــب تقديــم التأهيــل )RFQ( لتقديــم المزيــد 
مــن المعلومــات والــرد علــى األســئلة الــواردة مــن الجهــات المهتمــة بالمشــروع، كمــا هــو مبيــن أدنــاه:

التاريخ: الثالثاء الموافق 26  نوفمبر 2019
الوقت: من الساعة 10:00 صباحًا إلى الساعة 12:00 ظهرًا.
المكان: برج 3 – الطابق 24 – هيئة األشغال العامة، الدوحة.

نطاق األعمال:

نطاق أعمال المشروع يشمل من غير حصر ما يلي:

التصميم	 

البناء	 

تمويل المشروع	 

 	)Hard & Soft Facilities Management التشغيل والصيانة )إدارة أعمال التشغيل والصيانة المختلفة للمواقف

إعادة المشاريع للجهة المتعاقدة	 

مستند طلب التأهيل
.www.ashghal.gov.qa :على موقع الهيئة االلكتروني )RFQ( قامت هيئة األشغال العامة بنشر طلب التأهيل

علــى الراغبيــن بالتقديــم زيــارة موقــع الهيئــة بشــكل متكــرر أثنــاء فتــرة التقديــم لالطــالع علــى المســتجدات، والتعاميــم، 
والمالحــق، إن وجــدت.

تسليم مستندات التأهيل
إن الموعد النهائي لتسليم مستندات التأهيل )SOQ( هو يوم اإلثنين الموافق 23 ديسمبر 2019 في تمام الساعة 
الواحدة ظهرًا بتوقيت الدوحة المحلي )3:00+ بتوقيت جرينتش(. يجب أن تكون مستندات التأهيل وفقًا لمتطلبات 

طلب التأهيل )RFQ( وتسلم إلى:

هيئة األشغال العامة

مدير إدارة الخدمات الهندسية

برج أشغال )1( – الطابق األرضي

صندوق بريد رقم: 22188

الدوحة، دولة قطر

يجب توجيه جميع االستفسارات إلى:
مدير إدارة الخدمات الهندسية

esd.tenders@ashghal.gov.ga :البريد اإللكتروني
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يرجــى مــن الشــركات التــي ســتحضر االجتمــاع مــلء نمــوذج تأكيــد الحضــور المتوفــر علــى موقــع الهيئــة وإرســاله إلــى 
.esd.tenders@ashghal.gov.qa

 ،)RFP( فــي حــال انتقــال الهيئــة إلــى مرحلــة طلــب تقديــم العــروض ،)RFQ( وبعــد مرحلــة طلــب تقديــم التأهيــل
.)RFP( العــروض  فســُيطلب مــن الشــركات المؤهلــة فقــط المشــاركة فــي مرحلــة طلــب تقديــم 


