
  قطر دولة

العامة األشغال هيئة  
 

 يف الصحي الصرف مياه معالجة محطةل والخاص العام القطاعين بين الشراكة مشروعل االهتمام عن التعبير إعالن

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

 

 متر 150,000 بسغغعة الصغغحي الصغغرف مياه لمعالجة محطة وتنفيذ لتطوير بالتخطيط( أشغغلال) العامة األشغغلال هيئة خالل ومن قطر دولة تقوم

شراكة برنامج)" والخاص العام القطاعين بين شراكة كمشروع"( المشروع)" والوكير الوكرة منطقتي لخدمة يا  موي مكعب  لعاما القطاعين بين ال

 (.BOT)ـ الب أيضا والمعروف( التسليمو تشليلوال البناء) عقد أساس على المشروع تطوير المتوقع ومن"(. والخاص

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

 

 ملخص شرح االعمال:

 الصغغرف مياه إدارة ومرافق الوكرة في الصغغغحي الصغغغرف مياه معالجة محطة تقوم أن على نهائية، ضغغغ  محطة تطوير المشغغغروع نطاق يشغغغتمل

ستعمالها أو فاياتنال مكب في منها التخلص يمكن معالجة حمأة وانتاج ،(”TSE“) الجودة عالية المعالجة الصحي الصرف مياه بإنتاج الصحي  ا

 . الحاجة عند حرقها أو كسماد،

 :للمشروع الرئيسية العناصر أدناه وموضح

 نهائية ضغغغغ  محطة (“TPS” )مرغوبة اللير بالروائح التحكم لمرفق متضغغغغمنة (OCF )النهائية للمضغغغغخة "(TPS )"الصغغغغرف وشغغغغبكة 

 (”MTS-03“) الرئيسية الصحي

 الصغغغحي الصغغغرف مياه معالجة محطة (“STW” )معالجة لمرافق باإلضغغغافة والثالثية، والثانوية األسغغغاسغغغية المعالجة وحدات ذلك في بما 

 الروائح في التحكم ووحدات الحمأة وإدارة

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

 كةللمشار المشروع إنجاز والقادرة على المختصة والعالمية القطرية الشركات دعوة هو االهتمام عن بالتعبير الخاص الطلب هذا من اللرض إن

 .االهتمام عن التعبير كتاب تقديم خالل من بالمشروع اهتمامهم عن والتعبير فسةالمنا في

عالن عن طلب التأهيل عن طريق موقع الهيئة ولن يكون الرد ألفسغغيتم ا ،شغغلال الى مرحلة التأهيلأبعد مرحلة التعبير عن االهتمام وإذا واصغغل  

 التأهيل.عن االهتمام شرطا  أساسيا  للمشاركة في مرحلة التعبيرعلى 

 :التالية التفاصيل بحسب االهتمام عن التعبير فترة خالل للمشروع تعريفي اجتماع سيعقد بأنه فضال العلم يرجى

 2019 مارس 26: االجتماع تاريخ 

 ظهرا 12:30 – صباحا 9:30: الوقت 

 الدوحة- شانغريال فندق: المكان 

 مجــــــــــال العمل: -

مجال العمل وعلى سبيل المثال ال الحصر ما يلي:  يشمل  

 التصميم  

 التنفيذ 

 المشروع تمويل 

 والصيانة  التشليل 

 ألشلال المشروع وتسليم 



  االهتمام عن التعبيرمستندات 

 : األولى الخطوة

 :تتضمن والتيدون رسوم  منعن االهتمام  التعبير مستندات حميلتل www.ashghal.gov.qa الرابط في الهيئة موقع زيارة المهتمة الشركات على

 إقرار التعبير عن اإلهتمام  نموذج.1

  الفساد مكافحةالسرية و وثيقة.2

بتوقي  ظهرا  لواحدةاموعد ال يتجاوز الساعة  في 2019 ابريل 7 حداألكما يجب إعادة جميع الوثائق مع السجل التجاري الساري المفعول بحلول يوم  

 contracts@ashghal.gov.qa: إلى إلكترونية نسخة في( جرينتش بتوقي  3:00)+الدوحة المحلي 

 

 

 : الثانية الخطوة

 

 مايشمل  والذي www.ashghal.gov.qaلشركات المهتمة عن طريق موقع الهيئة ل طلب التأهيل إعالنستقوم هيئة األشلال العامة بإصدار  حيث

 :يلي

 

 الخدمات ومتطلبات التأهيل إجراءات .1

 لتحديثات،ا على للحصول متكرر بشكل اإلنترن  شبكة على العامة األشلال هيئة موقع زيارة العروض مقدمي على يجب العطاءات، تقديم فترة خالل

  .وجدت إن اإلضافات، أو/  و العطاءات وتعميمات

 

 التأهيل مستندات تسليم
 

 : التالي للعنوان تسليمها يتم المستندات جميع

العامة األشلال هيئة  

العقودإدارة  مدير  

  األرضي الطابق –( 1) أشلال برج

،22188: رقم بريد صندوق  

قطر الدوحة،  

 :إلى االستفسارات جميع توجيه يجب

  العقود إدارة  مدير

 البريد االلكتروني: 
contracts@ashghal.gov.qa 
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