
 

 ة قـطـرـدول
 ةـامـعـال الـغـة األشـئـيـه

 
 
 

 
 

 
 

 لبرنامج تطوير المدارس القطرية بين القطاعين العام والخاص المرحلة األولىاعالن عن التأهيل المسبق 
(PROJECT ID:  BA/2019/C/001/G) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 صالقطاعي  العام والخا بالشررررررررا ة بي المتعاقدة"( لتنفيذ برنامج تطوير المدارس القطرية  جهةال)" والتعليم العالي التعليموزارة وتخطط وزارة المالية 

(PPP).  لمرحلة المشتريات والتصميم والبناء ع  ) الجهة المتعاقدة ( هيئة األشغال العامة "أشغال" بصفتها الممثلة (  حيث عينت )الجهة المتعاقدة. 

 االعمال شرحملخص 
 

مدرسة إلى  45يتم تقسيم  .(PPP)الشرا ة بي  القطاعي  العام والخاص مدرسة يتم تنفيذها في إطار 45ة المتعاقدجهة حددت ال أعاله،تماشياً مع الهدف 
 .منفصل PPP مدارس. سيتم تنفيذ  ل حزمة  مشروع 8-6 ل منها يت و  م   مجموعات، 6

القطرية بالشررررا ة (PPP) المدارسم  برنامج تطوير   1للحزمة رقم  مؤهالتهاتدعو األطراف إلى تقديم  المتعاقدة،نيابةً ع  الجهة  "،فإ  "أشرررغال لذا،
 :أدناه ما هو موضح  ،1في حزمة  مدارس 8عدد  التمويل والتشغيل والصيانة ونقلأجل التصميم والبناء و م والخاص بي  القطاعي  العام 

المدرسة نوع مدرسة   المنطقة الجنس 
 مساحة الموقع

(m2) 
مجموع عدد 

 الطالب
مجموع عدد 

 الموظفين

ثانويةمدرسة  01  90 750 25,141 الو رة بنات 

 90 750 29,375 الخيسة / روضة الحمام اوالد مدرسة اعدادية 02

ثانويةمدرسة  03  90 750 19,426 ام صالل محمد بنات 

 مدرسة اعدادية 04
 بنات

فسيلة بو  27,543 750 90 

 90 750 29,717 الو ير  بنات مدرسة ابتدائية 05

ثانويةمدرسة  06  
 اوالد

 90 750 38,659 الخيسة / روضة الحمام

 90 750 33,885 الو ير اوالد مدرسة ابتدائية 07

ثانويةمدرسة  08  90 750 24,693 روضة النصر بنات 

  

 
 :الخدماتنطاق 

 :يشمل نطاق الخدمات، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي

  التصميم 

 البناء 

 تمويل المشروع 

 )التشغيل والصيانة )إدارة المرافق 

 التحويل الى الوزارة المتعاقدة 

 

 



 
   (RFQ)التأهيلطلب  مستندطلب الحصول على 

 
يحتوي  الذي www.ashghal.gov.qaهيئة االشغال العامة بدون رسوم عن طريق الدخول إلى موقع  (RFQ) التأهيل طلب مستند يمكن تنزيل

 :على ما يلي
 
 .إعالن مكافحة الفساد والسرية .1
 إجراءات التأهيل ومتطلبات الخدمات.2

 
 لتحديثات،اترنت بشكل متكرر للحصول على يجب على مقدمي العروض زيارة موقع هيئة األشغال العامة على شبكة اإلن العطاءات،خالل فترة تقديم 

 إن وجدت اإلضافات،وتعميمات العطاءات و / أو 

 
 :تسليم مستندات التأهيل 

 

في  2019مارس  10في موعد أقصاه )األحد طلب التأهيل  مستند ل وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها فيييجب أن يكون تاريخ إغالق باب التأه

  ( 00: 3توقيت غرينتش + المحلي،بعد الظهر( بتوقيت الدوحة  1:00الساعة 

 :ويتم تقديمها إلى التأهيل،طلب مستند يجب أن تكون بيانات التأهيل بالشكل المحدد في كما 

 

األشغال العامة هيئة  

 مدير إدارة العقود

األرضيالطابق  -( 1برج اشغال )  

، 22188ص ب: المربع:   

 الدوحة قطر

 :يجب توجيه جميع االستفسارات إلى
 مدير إدارة العقود 

  contracts@ashghal.gov.qa :البريد اإللكتروني
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