ممـلكة البحرين
وزارة االشغال والبلديات والتخطيط العمراني
بلدية المنطقة الشمالية
إدارة الموارد البشرية والمالية
تعلن بلدية المنطقة الشمالية عن طرح المناقصة العامة التالية:
موضوع المناقصة
مناقصة خدمات الري
للمسطحات الخضراء
لمواقع بلدية المنطقة
الشمالية

قيمة الضمان
االبتدائي
(دينار بحريني)

رقم المناقصة

CMS/NAM/01/2017

 2500دينار

قيمة وثائق
المناقصة
(دينار بحريني)

 50دينار

الموعد النهائي لتقديم العطاءات
اليوم
األربعاء

الوقت

التاريخ
2017/03/29

1:30

 فعلى الراغبين في الدخول في هذه المناقصة من الشركات المتخصصة في هذا المجال ،االتصال بمكتب إدارة الموارد البشرية والمالية –
 17985069-17985101بلدية المنطقة الشمالية -مبنىى مدينىة دمىد  -خىلل اىاتات الىدوال الراىمي للحصىول تلىى وئىا
اتتبىىارا مىىن يىىول االربعىىا الموافى 2017/3/15ل كمىىا يمكىىنكن ارا شىىرا وئىىا

المزايىدة

المزايىىدة تبىىر االنترنى مىىن خىىلل ن ىىال المناقصىىات

االلكترونية لمجلس المناقصات و المزايىدات تلىى الموقىال االلكترونىي ) (https://etendering.tenderboard.gov.bhبااىتخدال
بطاقة اال تماا.

 تودع العطىا ات فىي الصىندول المخصىل لىذلا بمكاتىب مجلىس المناقصىات والمزايىدات فىي الطىاب السىابال ببىر المييىد فىي
منطقة ضادية السيف قبل موتد قفل العطا ات المحدد أتله .مرف مال العطا مبلغ الضماا االبتدا ي المشار إليه أتله أو  %1مىن
قيمة العطا أيهما أقل (وفي جميال األدوال يجىب أال تقىل قيمىة الضىماا االبتىدا ي تىن ( 100/-دينىار بحرينىي  ،وكلىا فىي

ىورة شىيا

مصدل أو خطاب ضماا مصدل أو بوليصة تأمين من إددى المياسىات الماليىة المحليىة ،تلىى أا يكىوا هىذا الضىماا اىارل المفعىول
طوال مدة ارياا العطا المنصوص تليها في وئا

المنافصة.

 تخضىىال هىىذه المناقصىىة ألدكىىال المراىىول بقىىانوا رقىىن ( 36لسىىنة  2002بشىىأا تن ىىين المناقصىىات والمزايىىدات والمشىىتريات والمبيعىىات
الحكومية وال حته التنفيذية الصادرة بالمراول رقن ( 37لسنة 2002ل وتعديلتهما.
 كما يجب مراتاة الشروط التالية:
 .1أا ترف نسخة من شهادة السجل التجارل اارية المفعول تلى أا تكوا مشتملة تلى نشاط موضوع المناقصة.
 .2أا تدوا األاعار اإلجمالية وأاعار الوددات (بحسب األدوال تلى االاتمارة رقن (ل ل . 02
 .3أا ترف شهادة

الحة إلئبات نسبة البحرنة

 .4ضرورة ختن جميال المستندات ووئا

ادرة من وزارة العمل.

المناقصة المقدمة ضمن العطا ات بختن الشركة أو المياسة أو الجهة مقدمة العطا .

 ايرفض أل تطا ال تنطب تليه الشروط أتله باإلضافة للشروط المحددة في وئا
 يعتبر هذا اإلتلا مكمل لوئا

المناقصة.

المناقصة.

