
 

 

 

 دولة قطر
 هيئة األشغال العامة

 إعالن للتأهيل املسبق للشركات االستشارية

 خدمات استشارية ملشروع حمطة معاجلة مياه الصرف الصناعي
 

 دعوة للتأهيل المسبق:

الشركات اهلندسية االستشارية واليت لديها اخلربة الواسعة بتقنيات معاجلة مياه املخلفات دعوة بترغب هيئة األشغال العامة 

الصناعية للتأهيل املسبق و ذلك بهدف حصر قائمة الشركات املؤهلة من أجل دعوتها الحقًا لتقديم عروضها الفنية و املالية 

وفقا لشروط واحكام اتفاقية اخلدمة املهنية واليت سوف  وسوف يتم اختيار الشركة االستشارية ملشروع اخلدمات االستشارية

 متنح للشركات املؤهلة.

Project ID:  IA 14/15 D 02 I 

Project Ref.: Application to Prequalify for Civil Project C798 
Treatment WorksConsultant Professional Services for Integrated Industrial Wastewater : Project Name 

 
 لألعمال: موجز وصف

من املتوقع ان تكون هنالك حاجة متزايدة ملعاجلة مياه املخلفات الصناعية واعادة  هإنف نتيجة التطور السريع الذي تشهده الدولة

استخدامها يف السنوات القليلة القادمة. ونظرا لكون حمطة املعاجلة احلالية يف املنطقة الصناعية مصنفة كمحطة معاجلة ملياه 

 اخلطرة الفضالت مياه تلبية متطلبات معاجلة عن ةعاجز البيولوجية فإنها ستكونالصرف الصحي باستخدام تقنية املعاجلة  

لذلك حددت هيئة .  للتحلل القابلة غري املكونات من عالية مستويات على حتتوي اليت الصناعية املصادر من تنشأ اليت والسامة

 من جدًا عالية مستويات على حتتوي هذه واليت الصناعية املخلفات مياه لعالج مالئم مرفق لتوفري الفورية االشغال العامة احلاجة

حتويل نوعيتها إىل نوعية أقرب إىل مياه الصرف  مركباتها العضوية وبالتالي حتسني بغية للتحلل البيولوجي قابلة غري مركبات

.الصحي حتى يتسنى معاجلتها بيولوجيا عن طريق احملطة املوجودة حاليا  

 

 :مستندات التأهيل املسبق

املتخصصة يف جمال تصاميم حمطات معاجلة الصرف الصناعي مدعوة للمشاركة يف عملية التأهيل الشركات االستشارية 

 ميكن احلصول على املستندات املتعلقة بالتأهيل املسبق عن طريق زيارة املوقع االلكرتوني هليئة األشغال العامة: .املسبق للمشروع

www.ashghal.gov.qa 

 خالل فترة التقديم. قع االلكتروني أعاله لالطالع على أي تحديث بالنسبة لهذا التأهيلمتابعة الموعلى الراغبين بالتقديم 

 : تقديم مستندات التأهل

 (  الساعة الواحدة )بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحةتقديم طلب التأهيل المسبق في موعد أقصاه  الراغبةعلى الشركات 

على  المسبق ( من طلبات التقديم للتأهيلPDFنسخة ورقية و نسخة الكترونية ) 2عدد  لمطلوب تقديما، وم4202/ 90/ 52 الموافق

 : العنوان التالي

 هيئة األشغال العامة

العقود إدارةمدير   

، الدوحة، قطر22222صندوق بريد  –الطابق األرضي  – 2برج أشغال رقم   

دارة العقودلألستفسار يرجى األتصال بمدير إ  

  contracts@ashghal.gov.qaبريد ألكتروني 
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