
 

 

 

 دولة قطر

 هيئة األشغال العامة

 

ملرحلة ما قبل العقد للبنية التحتية بمدينة حمد بن خليفة الطبية واإلشراف العام لتصميم املنهي ا خدماتل اعالن عن التأهيل املسبق

(HBKMC)-  :مشروع رقم(BA 14/15 D 112 ST) 

 الدعوة ملرحلة التأهيل املسبق

دعوة الشركات ذات الخبرة املناسبة والحديثة في تصميم البينية التحتية، إدارة شؤون املباني، قطر،  -ترغب هيئة األشغال العامة )أشغال(

ة لتسجيل اهتمامهم وتقديم طلب التعبير عن االهتمام لتقديم خدمات التصميم املنهي واإلشراف العام ملرحلة ما قبل العقد للمشروع املذكور 

  أعاله. 

هتمام في املقام األول من مقدمي الطلبات الراغبين للتههل املسب  لتقديم اال  طابات ابداءخ وتسعى هيئة األشغال العامة للحصول على

عروض للتصميم واإلشراف العام للمشروع املذكور أعاله. في مرحلة التههيل املسب ، يجب على مقدم الطلب إثبات الخبرة، والقدرات ذات 

 وى املتوقع من الخدمات وتحقي  أهداف املشروع. الصلة، وفهم وااللتزام بالعمل مع هيئة األشغال العامة لتقديم املست

( لتحقي  هدفها املتمثل في HMCالخطة الرئيسية اإلكلينيكية للمراف  هي مكون أساس ي من الخطة اإلستراتيجية ملؤسسة حمد الطبية )

واألكاديمية والبحثية. ومن أجل الحفاظ هي خطة متكاملة تنسج مًعا الخطط اإلكلينيكية، تقديم الرعاية األفضل واألكثر آماًنا في املنطقة. 

(، حي متطور للرعاية HBKMCعلى هذه البيئة، سيتم تحويل حرم الدوحة املركزي ملؤسسة حمد الطبية إلى مدينة حمد بن خليفة الطبية )

بن خليفة الطبية برنامج عمل حمد د متمثل الخطة الرئيسية ملدينة  الصحية في املناط  الحضرية مع البنية التحتية واملراف  املتكاملة تماًما.

 كبير. ومن املخطط أن يتم تنفيذ املشاريع على مدى السنوات الخمسة عشر املقبلة. 

وتتميز الرعاية الصحية املتخصصة، واملراف  التعليمية والبحثية، ووظائف الدعم واملكاتب اإلدارية.  املشاريع مجموعة كبيرة من مراف  تشمل

األولوية  وستعطي، بدرجة عالية من التعقيد تعكس الوظائف التي سيتم تحقيقها داخل هذا الحرم النشط واملقيد نسبًيا. بشكل عام

 طوال فترة تسليم املشاريع. الرئيسية لالستمرارية في تقديم الخدمات اإلكلينيكية 

تبطة بها، وشبكات الطرق الداخلية، بما ت املراف  واملمرات املر العنصر الحاسم في هذه الخطة الرئيسية هو البنية التحتية، والتي تشمل شبكا

أعمال تصميم وتنفيذ ربط الهياكل، و  في ذلك أعمال الوصالت مع الطرق السريعة الخارجية الرئيسية، واألعمال امليدانية العامة، بما في ذلك

 األمنية. ، وكذلك اإلضاءة الخارجية، وتحديد املسارات والتدابير املناظر الطبيعية

 بمجرد استالم طلب التعبير عن االهتمام من االستشاريين املهتمين، ستقوم هيئة األشغال العامة بإصدار وثيقة التههيل املسب . 

اتحاد استشاريين أو استشاريين من وتدرك هيئة األشغال العامة، نظًرا لنطاق خدمات املشروع، أن املشارك الفائز يحتاج إلى استخدام 

    الباطن، لضمان وجود فري  متعدد التخصصات الستيفاء نطاق خدمات التصميم واإلشراف العام املطلوبة. 

 :خدمات النطاق 

 يشمل نطاق الخدمات على سبيل املثال ال الحصر ما يلي: 
 االستعداد -أ 
 وتصميم الرسومات )مع جميع املوافقات املطلوبة(.مرحلة استكمال التحق  من البرنامج  -التصميم االولي  -ب 
 التصميم(، ووضع خيارات )بما في ذلك، تقرير املسح الطبوغرافي والجيوتقني ومعايير التصميم اجراء الدراسات – املبدئيتصميم ال -ج 

  .املبدئي
)املوافقة التصميم األولي، النموذج املصمم بالكمبيوتر، وإدارة املخاطر، وإدارة القيمة والتصاريح/ ومرحلة االستدامة  -املخطط تصميم -د 

 من وزارة البلدية والتخطيط العمراني(.  DC1ال العامة واملوافقة على املبدئية من هيئة األشغ
استكمال كما هو مطلوب من الهيئة، يتم  عند تقديم النموذج، ووجهات النظر، والعرض التقديمي، وما إلى ذلك،  -التصميم الفني -ه 

التصميم التفصيلي، ومراحل رخصة البناء )اعتماد مرحلة التصميم التفصيلي من هيئة أشغال العامة، واعتماد كهرماء، واعتماد أوريدو 
واعتماد املكتب  نظام املراقبة بالدوائر التليفزيونية املغلقة، واعتماد وزارة البيئة، -ارة الداخلية"كيوتل"، واعتماد الدفاع املدني، ووز 

 



وزارة البلدية والتخطيط العمراني، واعتماد إدارة الطرق والصرف بهيئة األشغال العامة،  -TIPDالهندس ي الخاص، واعتماد إدارة 
 .  ورخصة البناء( -بلدية والتخطيط العمرانيمن وزارة ال DC2واعتماد  ،GSAS- GORDواعتماد 

 االنتهاء من وثيقة املناقصة حتى مرحلة املناقصة بما في ذلك إعداد الدعوة للمناقصة.  -إعداد وثائ  املناقصة والبناء -و 

ذلك التقييم الفني ومدخالت التقرير النهائي للمناقصة، ومنح العقد  ة بما فيصاالنتهاء من مرحلة املناق -خدمات إجراءات املناقصة -ز 
    واستكمال وثائ  العقد. 

طوال مدة البناء بما في ذلك، الرد على استفسارات التصميم، وفحص الوثائ  املقدمة من املقاول، ومقارنة أعمال  -اإلشراف العام -ح 
 ن النتائج. البناء بالتصميم، ومراقبة تجارب التشغيل والتحق  م

استكمال أعمال البناء، وجميع الوثائ ، وما إلى ذلك، املطورة إلى حالة "كما هو منفذ" واملقدمة  -الرسومات التنفيذية والسجالت -ط 
    ، وفًقا ملتطلبات الهيئة املحددة في نطاق الخدمات.  DCUللمهندس في شكل رقمي لالمتثال مع متطلبات 

 . 2016املتوقعة: الربع الثاني من  البداية

 لتأهيل املسبقاوثائق 

 :الخطوة األولى

 www.ashghal.gov.qaالعامة:  األشغالعلى الشركات الراغبة في املشاركة في عملية التههيل املسب  زيارة املوقع اإللكتروني لهيئة 

 األحديوم من الصفحة الرئيسية يتم تحميل طلبات اإلقرار بالتههيل املسب ، وإعالن مكافحة الفساد واملحافظة على السرية، وإعادة الوثائ  

  م في موعد اقصاه الساعة الواحدة 2015ديسمبر 31
ً
عن طري  نسخة ( 3:00توقيت جرينتش +(،  يالدوحة املحلتوقيت بظهرا

  contracts@ashghal.gov.qa: البريد اإللكترونيإلكترونية إلى عنوان 

 :2الخطوة 

 تصدر هيئة األشغال العامة وثائ  التههيل املسب  للشركات الراغبين باملشاركة عن طري  البريد اإللكتروني وتشمل وثائ  التههيل املسب 

 جزئين:

 وتواريخ التقديم ملستندات التههيل وكل التعليمات املطلوبة للمتقدمين  إجراءات ومراحل التههيل املسب  املكون من جزئين .1

 موجز عن املشاريع. .2

 التأهيل املسبقتقديم طلب 

 إلى العنوان التالي:  يتم إرسال طلبات التههيل املسب  والطلبات املستكملة

 هيئة األشغال العامة

 مدير إدارة العقود

 الطاب  األرض ي -(1أشغال، برج )

 ، الدوحة، قطر22188بريد:  صندوق 

 يتم إرسال جميع االستفسارات إلى: مدير إدارة العقود

  contracts@ashghal.gov.qaبريد إلكتروني: 

 

http://www.ashghal.gov.qa/
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