تعلن بورصة البحرين عن طرح المناقصة العامة التالية:
موضوع المناقصة

التأمين الصحي
والتأمين
على الحياة
لموظفي بورصة
البحرين

رقم المناقصة

BHB/2017/1

قيمة الضمان االبتدائي

500/دينار بحريني

قيمة وثائق المناقصة

15/دينار بحريني

الموعد النهائي لتقديم العطاءات
اليوم

االربعاء

التاريخ

 5ابريل
2017

الوقت

1:30 pm

 فعلى الراغبين في الدخول في هذه المناقصة ممن تتوافر فيهم الكفاءة الالزمة شراء وثائق
المناقصة الكترونيا من خالل نظام المناقصات اإللكتروني من موقع مجلس المناقصات
 www.tenderboard.gov.bhاعتبارا من  20مارس  2016وذلك ليتسنى لكم الحصول على وثائق
المناقصة بعد استيفاء مبلغ المناقصة الغير قابل للترجيع على 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  100دينار بحريني) وذلك في شيك مصدق أو خطاب ضمان مصدق
أو بوليصة تأمين من احدى المؤسسات المالية المحلية أو نقدا على أن يكون هذا الضمان ساري
المفعول طوال مدة سريان العطاء المنصوص عليها في وثائق المناقصة.
 لالستفسار ،الرجاء االتصال بإدارة الشؤون اإلدارية والموارد البشرية ببورصة البحرين الكائن
بمبنى المجمع بالمرفأ المالي الطابق الرابع مبنى  ،1435طريق  ،4626مجمع ( 346هاتف
 )17108809/17108802وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي من  7:30صباحا على  3:00عصرا.
 تودع العطاءات في الصندوق المخصص لذلك بمكاتب مجلس المناقصات والمزايدات بالطابق
السابع ببرج المؤيد بمنطقة ضاحية السيف حسب الموعد المشار إليه أعاله.
 تخضع هذه المناقصة ألحكام المرسوم بقانون رقم ) (36لسنة  2002بشأن تنظيم المناقصات
والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم ) (37لسنة
.2002
 كما يجب مراعاة الشروط التالية:
 .1أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري على أن تكون مشتملة على نشاط موضوع المناقصة.
 .2أن تدون األسعار االجمالية وأسعارالوحدات (بحسب األحوال) على االستمارة رقم ( م م .)02
 .3أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل.
 .4ضرروة ختم جميع المستندات ( األصلية أو المصورة) المقدمة ضمن العطاءات بختم الشركة أو
المؤسسة أو الجهة مقدمة العطاء.
 يعتبر هذا االعالن مكمال لوثائق المناقصة.

Bahrain Bourse would like to announce the following public tender:
Tender Title

Medical and Life
Insurance for Bahrain
Bourse Employees

Tender Box Closing

Tender No.

Initial Bond
(BD)

Tender Document
Fee(BD)

Day

Date

Time

BHB/2017/1

500

15

Wednesday

5 April
2017

1:30 pm

 Tenders are invited from qualified tenders. Tender documents shall be down loaded online
through the Bahrain Tender Board e-Tendering System mentioned above as from Sunday,
20 March 2017.
 For further information please contact HR & Administration Affairs in Bahrain Bourse
object in a Financial Harbour complex building 4th floor building 1435, road 4626, 346
(17108809/17108802) during office hours from 7:30 am to 3:00 p.m.
 The Tenders must be deposited in the tender box provided on the Tender Board’s Offices at
7th Floor, Al-Moayyed Tower, Seef Area as per above mentioned date.
 Interested Tenderers should comply with the Legislative Decree No. 36 and 37 of 2002 with
respect to Regulating Government Tenders and Purchases.
 Tenderers are to supply copies of the following:
1. Company Commercial Registration indicating the tender relevant field and receipt for
current registration fee. CR to be stamped with company stamp.
2. The total tender sum as well as cost per unit (as the case maybe) should be written and
submitted in form TB 02.
3. Initial Bond, Commercial Registration and Copy of valid Certificate of Compliance with
employment percentage for Bahraini.
4. Any other items listed in the Instructions to Tenderers.
5. All submitted documents (original or copy) should be stamped with company stamp.

 Tenders not complying with the above conditions and requirements as well as terms and
conditions mentioned in the tender documents will be rejected.
 This advertisement should form part of the Tender Documents.

