تعلن ادارة المخازن المركزية عن طرح المناقصات العامة التالية :
الرقم

1

2

موضوع المناقصة
مواد كيميائية
لمحطة سترة
إلنتاج الكهرباء
و الماء
مواد كيميائية
لمحطة سترة
إلنتاج الكهرباء
و الماء

رقم المناقصة

SUPPLY OF SODIUM
SULPHITE FOR SITRA
POWER & WATER
STATION

SP/AY/PT-070/03/2017

SUPPLY OF
ANTISCALE FOR
& SITRA POWER
WATER STATION

SP/AY/PT-071/03/2017

قيمة وثائق
المناقصة

15/-

25/-

قيمة الضمان
االبتدائي

500/-

1000/-

الموعد النهائي لتقديم العطاءات

اليوم/التاريخ

الوقت

األربعاء
2017/05/03م

ظهرا
1:30

األربعاء
2017/05/03م

ظهرا
1:30

مالحظة  :باإلمكان شراء وثائق المناقصات إلكترونيا ً من خالل نظام المناقصات االلكتروني.
فعلى الراغبين في الدخول في هذه المناقصات ممن تتوافر فيهم الكفاءة الالزمة ،شراء وثائق المناقصة عن طريق خدمة
المناقصات اإللكترونية بموقع مجلس المناقصات و المزايدات ( http://www.tenderboard.gov.bhللتسجيل في
الخدمة يرجى االتصال على.)17566617 :وذلك ابتداء من يوم األربعاء الموافق  19ابريل 2017م .
 يجب أن يرفق مع العطاء مبلغ الضمان االبتدائي المشار إليه أعاله أو  %1من قيمة العطاء أيهما أقل (وفي جميع
األحوال يجب أن ال تقل قيمة الضمان االبتدائي عن  100/-دينار بحريني)،وذلك في صورة شيك مصدق أو ِخطاب
ضمان مصدق أو نقـدا ً أو بوليصة تأمين من إحدى المؤسسات المالية المحلية ،علي أن يكون هذا الضمان ساري
المفعول طول مدة سريان العطاء المنصوص عليها في وثائق المناقصة.
 يعنون المظروف باسم هيئـة الكهرباء والماء ويوضع المظروف في صندوق العطاءات الخاص بالمناقصة في مكتب
مجلس المناقصات والمزايدات (الطابق السابع) ببرج المؤيد ضاحية السيف قبل الساعة الواحدة والنصف ظهرا من
اليوم المذكور لقفل صندوق العطاءات.
 تخضع جميع المناقصات ألحكام المرسوم بقانون رقم ( )36لسنة  2002م ،بشأن تنظيم المناقصات و المزايدات و
المشتريات و المبيعات الحكومية والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم ( )37لسنة  2002م.
 كما يجب مراعاة الشروط التالية:
 ) 1أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري على أن تكون مشتملة على نشاط موضوع المناقصة .
 )2أن تدون األسعار اإلجمالية وأسعار الوحدات (بحسب األحوال) على االستمارة رقم (م م . )02
 )3أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل .
 )4يجب ختم جميع المستندات (األصلية أو المصورة) المقدمة ضمن العطاءات بختم الشركة أو المؤسسة أو الجهة مقدمة
العطاء.
ً
 يعتبر هذا اإلعالن مكمال لوثائق المناقصة.
جميع المناقصات العامة التابعة إلدارة المخازن المركزية يتم اإلعالن عنها على الموقع اإللكتروني لمجلس المناقصات
 http://www.tenderboard.gov.bhو الموقع اإللكتروني لهيئة الكهرباء و الماء:
والمزايدات:
http://www.mew.gov.bhلالستفسار الخاص بوثائق المناقصات يمكنكم االتصال بإدارة المخازن المركزية على
هاتف رقم 17995518 :أو فاكس رقم17702599 :

