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هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
("الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات  -سابقا ")
إعالن طلب التأهيل لمشروع
البرنامج الحكومي والخطة اإلنمائية لوزارة التربية
أصدرت هٌئة مشروعات الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص ("الهٌئة") بالتعاون مع وزارة التربٌة والتعلٌم فً ٌناٌر 2015
("الوزارة") إعالن التأهٌل وفقا للقانون رقم  2008 /7لمشروع:
"البرنامج الحكومي والخطة اإلنمائية لوزارة التربية" ("المشروع").
وحٌث أنه تم نشر الالئحة التنفٌذٌة للقانون رقم "( 2014 /116قانون الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص الجدٌد") بالجرٌدة الرسمٌة
فً مارس  2015والتً اشترطت خضوع جمٌع مشروعات الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص لتنظٌمات هذا القانون الجدٌد .وإعماال
لتلك التغٌٌرات فً القانون ،تم إصدار هذا اإلعالن للتأهيل.
يرجى المالحظة ب أنه وفقا للقانون الجديد ،فإن الشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية لم تعد مؤهلة بشكل تلقائي لمشاريع
الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعليها التأهل رسميا من خالل مرحلة التأهيل حتى يتسنى لها شراء مستندات طلب تقديم
العروض.
فعلى الجهات المختصة الراغبة والتً لم تقم بشراء مستندات التأهٌل بموجب اإلعالن السابق التقدم لدى مقر الهٌئة لشراء مستندات
التأهٌل اعتبارا من تارٌخ نشر هذا اإلعالن من خالل تقدٌم شٌك مصدق بقٌمة ألف وخمسمائة دٌنار كوٌتً ( 1.500دٌنار كوٌتً) صادر
من أحد البنوك المحلٌة بإسم "الجهاز الفنً لدراسة المشروعات التنموٌة والمبادرات" لشراء مستندات التأهٌل من الهٌئة .وال ٌشترط من
الجهات التً قامت بشراء مستندات التأهٌل بموجب اإلعالن السابق دفع رسوم أخرى وٌمكنها الحصول على مستندات التأهٌل دون أي
مقابل.
 .1وصف المشروع:
تصمٌم وبناء وتموٌل وتشغٌل وتحوٌل  9مدارس ( 5رٌاض أطفال 3 ،مدارس ابتدائٌة ،مدرسة متوسطة واحدة) ،ومبنى سكن معلمات
ومسبح أولٌمبً بقدرة استٌعابٌة لمجموع تلك المدارس تقدر بـ  4350طالب موزعة على عدة مناطق فً دولة الكوٌت (محافظة
العاصمة ،األحمدي ،حولً ،مبارك الكبٌر) ومبنى سكن المعلمات ٌتكون من  431وحدة استودٌو ،ومسبح أولٌمبً بسعة  10حارات.
علما بأن المساحة اإلجمالٌة لكافة مواقع المشروع تبلغ  105,000متر مربع تقرٌبا .و سوف تكون وزارة التربٌة هً الجهة العامة
المسؤولة عن إدارة المدارس و إعداد المنهج التعلٌمً والمنوط بها تعٌٌن جمٌع أعضاء الكادر اإلداري والهٌئة التدرٌسٌة ،بٌنما سٌكون
مطور المشروع مسؤوال عن تقدٌم الخدمات اإلدارٌة للمرافق وصٌانتها حٌث ستدفع وزارة التربٌة مقابل شهري لمطور المشروع نظٌر
توفٌر المرافق المطلوبة ومستوى الخدمات المقدمة.
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 .5أهداف المشروع:
ٌهدف المشروع إلى تلبٌة الطلب المتزاٌد على المرافق التعلٌمٌة ذات الجودة العالٌة بما ٌتماشى مع استراتٌجٌة حكومة دولة الكوٌت نحو
تطوٌر وتحسٌن الخدمات التعلٌمٌة وفق المعاٌٌر العالمٌة وتحوٌل أعباء أعمال الصٌانة على القطاع الخاص وتركٌز الهٌئة التدرٌسٌة على
عملٌة التدرٌس مما ٌساهم فً رفع مستوى الكفاءة وتنمٌة الموارد البشرٌة باإلضافة إلى تحفٌز مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام
فً تطوٌر المشارٌع وتشجٌع مشاركة القطاع الخاص فً قطاع التعلٌم فً دولة الكوٌت.
 .3اإلطار القانوني للتعاقد:
سوف ٌتم تنفٌذ المشروع وفقا لنظام التصمٌم والبناء والتشغٌل والتحوٌل للدولة فً إطار أحكام القانون رقم  116لسنة  2014بشأن
الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص .على أن تكون مدة االستثمار  25عاما باإلضافة إلى ما ٌقارب  36شهرا للتصمٌم والبناء.
 .4وثائق التأهيل:
تم تمدٌد التارٌخ النهائً لتقدٌم طلبات التأهٌل حتى تارٌخ  31ماٌو  .2015وسوف تتضمن وثائق التأهٌل التعلٌمات والمعلومات ومعاٌٌر
تقٌٌم طلبات التأهٌل للشركات والتحالفات الراغبة فً التأهٌل .وٌتعٌن على الجهات المتقدمة تسلٌم طلبات التأهٌل بالٌد فً مقر الهٌئة وذلك
فً موعد أقصاه الساعة  12:00ظهرا (بتوقٌت الكوٌت) بتارٌخ  31مايو  5115إلى العنوان التالً:
هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ("الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات -سابقا ")
مجىً شسكة انمشبزَع انسُبحُة ،اندوز انثبوٍ
مىطقة انشىَخ اإلدازَة
شبزع انجهساء
انكىَث
فٍ حبنة وجىد أٌ اسحفسبزَ ،سجً انحىاصم مه خالل Kuwaitschools@ptb.gov.kw

َحم هرا اإلعالن محم إعالن انحأهُم انسبثق وانرٌ أصجح الغُب ثمىجت هرا اإلعالن ،وجححفظ انهُئة ثكبمم حقهب فٍ زفض كبفة انطهجبت انمقدمة أوجعدَم مكىوبت انمشسوع أو إنغبؤي ثأٌ وقث
وثدون إثداء األسجبة وال َشكم ذنك أدوً مسئىنُة عهً انهُئة أو أٌ جهة حكىمُة أخسي.
َعحجس هرا اإلعالن جزءا ال َحجزأ مه وثبئق انمشسوع ومحممب ومكمال نهب.
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