
دعوة لتقديم طلب التأهيل المسبق للخدمات االستشارية
تدعو هيئة األشغال العامة )أشغال( في دولة قطر الشركات الرائدة في مجال الخدمات 

االستشارية إلى تقديم طلب التأهيل المسبق الخاص بهم موضًحا إبداء اهتمامهم 
بالمشروع التالي:

الخدمات االستشارية للجودة والصحة والسالمة والبيئة
QSD 2020 SY 03 G

وصف موجز لألعمال

إن الهدف األساسي من مشروع الخدمات االستشارية الخاص بالجودة والصحة والسالمة والبيئة هو 
تقديم الدعم الفني فيما يخص تعزيز الجودة والصحة والسالمة والبيئة في مشاريع هيئة األشغال 
العامة )أشغال( - قطر، والتي تتضمن مشاريع الطرق والمباني ومشاريع شبكات الصرف الصحي. 

يشمل ذلك مراجعة وتحديث دليل الجودة والصحة والسالمة والبيئة الحالي وإدارة ومتابعة وتحديث 
برنامج وتطبيقات الهاتف المحمول لتتبع الجودة التابع الشغال. تغطي اتفاقية الخدمات االستشارية 
مهمة التدقيق على المشاريع وسالسل التوريد الرئيسية لضمان االمتثال للمواصفات والمتطلبات 

التعاقدية والتنظيمية. ويجب على االستشاري أن يوظف طاقم فني مؤهل لتشغيل المختبرات 
المتنقلة والثابتة في مركز أشغال للبحث والتطوير. عالوة على ذلك، تغطي اتفاقية الخدمات توريد 

المواد االستهالكية وبعض معدات المختبرات المختارة التي قد تكون مطلوبة لتشغيل المختبرات 
المتنقلة والثابتة.

كما يتضمن نطاق العمل تقديم مجموعة من برامج التدريب والتأهيل لقسم الجودة والسالمة في 
“أشغال” بموجب المعايير الدولية باإلضافة الى متطلبات إدارة الجودة والسالمة. يشمل الدعم الفني 

الذي يقدمه االستشاري على سبيل المثال ال الحصر ضمان مطابقة المشاريع للمواصفات والمعايير 
الفنية وتطوير نظام متكامل للجودة والصحة والسالمة والبيئة ومراقبة تنفيذه، باإلضافة الى إجراء 

البحوث والتحقيقات المتعلقة بمشاريع أشغال وتطوير معايير الصحة والسالمة لجميع مشاريع الهيئة 
والعمل على تقليل االنبعاثات المؤثرة على البيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مستند التأهيل المسبق
ندعو الشركات المهتمة لزيارة موقع هيئة األشغال العامة: www.ashghal.gov.qa في الصفحة 

الرئيسة، يتم الدخول على الرابط لتنزيل مستند التأهيل المسبق الذي يحدد متطلبات طلب التأهيل 
المسبق. على المتقدمين زيارة موقع هيئة األشغال العامة بشكل متكرر خالل فترة التقديم للمزيد من 

التحديثات )إن وجدت(.

تقديم طلب التأهيل المسبق
الموعد النهائي لتقديم طلب التأهيل

هو )يوم الثالثاء الموافق 02/02/2021(، في موعد ال يتجاوز الساعة 01:00  ظهرا  
)بتوقيت الدوحة المحلي )3+ بتوقيت غرينتش( 

يجب إرسال النسخ اإللكترونية الممسوحة ضوئًيا على قرصي DVD عدد )2( بصيغة Pdf لتطبيق 
التأهيل المسبق إلى:

هيئة األشغال العامة
مدير إدارة الخدمات الهندسية

أشغال، برج النخيل )3( – الطابق األرضي
صندوق بريد رقم: 22188

الدوحة، قطر

يجب توجيه جميع االستفسارات إلى: مدير إدارة الخدمات الهندسية
esd.tenders@ashghal.gov.ga :البريد اإللكتروني


