
دولة قطر
ھیئة االشغال العامة

ر یو بناء و تشغیل محطة الضخ و المصب في مسیم لمشروع تصمیم  عالن التأھیل المسبق للمقاولینإ

IA/ 14 -15/C/015/G :روعـم مشقر

الدعوة لمرحلة التأھیل المسبق
للمشاركة في مناقصة  لتحدید قائمة من الشركات المؤھلة المتخصصةالشركات  بدعوةترغب ھیئة األشغال العامة في دولة قطر(أشغال) 

  انشاء وتشغیل محطة الضخ و المصبات في مسیمیر .وتصمیم 

 االئتالفالمتقدمین من الشركات الفردیة و (حیث یمكن أن یكون الطلبات مقدمي من لحصول على مقترحاتلھیئة األشغال العامة  وتسعى
.طلوبة لتنفیذ ھذه المھاممالطلب اثبات القدرات والخبرة والفھم ذات الصلة وال يكما یجب على مقدم) المشتركة والشركات

نطاق األعمال:
جنباً إلى جنب مع تشغیل وصیانة   یتوجب على المقاول المنفذ للمشروع تقدیم خدمات التصمیم وبناء محطة الضخ  والمصب في مسیمیر

  المرافق الملحقة  لفترة أولیة.

كم الى الجنوب من مطار حمد الدولي و مھمتھا تصریف المیاه السطحیة  ١حیث سیكون موقع محطة الضخ المزمع تنفیذھا على بعد نحو 
في    20m3في الثانیة ، و بغزارة تصل الى     2m3و الجوفیة لمناطق جنوب الدوحة . و تصریف التدفق المستمر للمیاه الجوفیة بغزارة 

  الثانیة للمیاه السطحیة عند حدوثھ .

كم الى الساحل ، أما  ٧سوف یتم تصریف المیاه من محطة الضخ الى البحر عبر خطوط األنابیب البحریة و من المتوقع ان تكون  بطول 
  الى المصبات البحریة المقترحة. باإلضافةنطاق العمل فیتضمن محطة الضخ و 

والبناء على أن تكتمل األعمال في غضون ثالث سنوات. وسوف یشمل العقد أیضا التشغیل  المشروع التصمیمو المطلوب من خالل ھذا 
األولي وصیانة محطة الضخ الجدیدة والمصبات لمدة ثالث سنوات أخرى.

مستندات التأھیل المسبق:
ذلك عن طریق الموقع االلكتروني: المسبق وعلى مستندات التأھیل  یمكن الحصول مجانا

www.ashghal.gov.qa
على المتقدمین مراجعة الموقع االلكتروني الخاص بھیئة االشغال العامة باستمرار لمتابعة اي تطورات.

تقدیم طلبات التأھیل المسبق:
توقیت بظھرا  ١٢:٣٠الساعة في موعد ال یتجاوز  المؤھلة استكمال المستندات المطلوبة و ارسالھا الى العنوان التالي على الشركات

  .٠٦/٢٠١٤/ ٣٠یوم االثنین الموافق  ) ٣:٠٠+  GMTالمحلي (  الدوحة
  تسلم الى:) من طلبات التقدیم للتأھیل PDFنسخة ورقیة و نسخة الكترونیة ( ٢عدد 

االشغال العامةھیئة 
مدیر ادارة العقود

, الدوحة, قطر٢٢١٨٨الدور االرضي, ص.ب.:  – ١مبنى اشغال 
لالستفسارات  یرجى االتصال بمدیر ادارة العقود

E-mail : contracts@ashghal.gov.qa











		دولة قطر



هيئة الاشغال العامة



		

إعلان التأهيل المسبق للمقاولين لمشروع تصميم  و بناء و تشغيل محطة الضخ و المصب في مسيمير 

IA/ 14 -15/C/015/G رقم مشـروع:



		

الدعوة لمرحلة التأهيل المسبق

ترغب هيئة الأشغال العامة في دولة قطر(أشغال) بدعوة الشركات المتخصصة لتحديد قائمة من الشركات المؤهلة للمشاركة في مناقصة تصميم وانشاء وتشغيل محطة الضخ و المصبات في مسيمير .

وتسعى هيئة الأشغال العامة للحصول على مقترحات من مقدمي الطلبات (حيث يمكن أن يكون المتقدمين من الشركات الفردية والائتلاف والشركات المشتركة) كما يجب على مقدمي الطلب اثبات القدرات والخبرة والفهم ذات الصلة والمطلوبة لتنفيذ هذه المهام.



		نطاق الأعمال:

يتوجب على المقاول المنفذ للمشروع تقديم خدمات التصميم وبناء محطة الضخ  والمصب في مسيمير  جنباً إلى جنب مع تشغيل وصيانة المرافق الملحقة  لفترة أولية.

حيث سيكون موقع محطة الضخ المزمع تنفيذها على بعد نحو 1 كم الى الجنوب من مطار حمد الدولي و مهمتها تصريف المياه السطحية و الجوفية لمناطق جنوب الدوحة . و تصريف التدفق المستمر للمياه الجوفية بغزارة 2m3    في الثانية ، و بغزارة تصل الى 20m3   في الثانية للمياه السطحية عند حدوثه .

سوف يتم تصريف المياه من محطة الضخ الى البحر عبر خطوط الأنابيب البحرية و من المتوقع ان تكون  بطول 7 كم الى الساحل ، أما نطاق العمل فيتضمن محطة الضخ و بالإضافة الى المصبات البحرية المقترحة.

و المطلوب من خلال هذا المشروع التصميم والبناء على أن تكتمل الأعمال في غضون ثلاث سنوات. وسوف يشمل العقد أيضا التشغيل الأولي وصيانة محطة الضخ الجديدة والمصبات لمدة ثلاث سنوات أخرى.



		مستندات التأهيل المسبق:

يمكن الحصول مجانا على مستندات التأهيل المسبق و ذلك عن طريق الموقع الالكتروني:

www.ashghal.gov.qa

على المتقدمين مراجعة الموقع الالكتروني الخاص بهيئة الاشغال العامة باستمرار لمتابعة اي تطورات.



		تقديم طلبات التأهيل المسبق:

على الشركات المؤهلة استكمال المستندات المطلوبة و ارسالها الى العنوان التالي في موعد لا يتجاوز الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت الدوحة المحلي ( GMT + 3:00 )  يوم الاثنين الموافق30 /06/2014.

عدد 2 نسخة ورقية و نسخة الكترونية (PDF) من طلبات التقديم للتأهيل تسلم الى:

هيئة الاشغال العامة

مدير ادارة العقود

مبنى اشغال 1 – الدور الارضي, ص.ب.: 22188, الدوحة, قطر



		للاستفسارات  يرجى الاتصال بمدير ادارة العقود

E-mail : contracts@ashghal.gov.qa
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