تعلن شركة تطوير للبترول عن طرح المناقصة العامة التالية:

موضوع المناقصة

رقم المناقصة

قيمة الضمان
االبتدائي
بالدينار
البحريني

قيمة المناقصة
بالدينار البحريني

الموعد النهائي لتقديم العطاءات

توفير تأمين صحي و تأمين على الحياة

RFP/Tatweer/27/2
017

5000

50

االربعاء  29مارس 2017
الساعة 13:30

فعلى الراغبين في الدخول في هذه المناقصة ممن تتوافر فيهم الكفاءة الالزمة ،شراء وثائق المناقصة الكترونيا من
خالل نظام المنافصات االلكتروني من موقع مجلس المناقصات www.tenderboard.gov.bg
تاريخ  16مارس  2017الى يوم الخميس  23مارس  2017للحصول على وثائق المناقصة بعد استيفاء مبلغ المناقصة الغير
قابل للترجيع ،على أن يرفق مع العطاء مبلغ الضمان األبتدائي المشار اليه أعاله أو  %1من قيمة العطاء أيهما أقل
(وفي جميع األحوال يجب أن ال تقل قيمة الضمان اإلبتدائي عن  100دينار بحريني) وذلك في صورة شيك مصدق
أو خطاب ضمان مصدق أو بوليصة تأمين من إحدى المؤسسات المالية المحلية او نقدآ على أن يكون هذا الضمان
ساري المفعول طوال مدة سريان العطاء المنصوص عليها في وثائق المناقصة.
من يوم الخميس



تودع العطاءات في الصندوق المخصص لذلك بمكاتب مجلس المناقصات و المزايدات في الطابق السابع ببرج
المؤيد – ضاحية السيف حسب الموعد المشار إليه أعاله.



تخضع هذه المناقصة ألحكام المرسوم بقانون رقم  36لعام  2002بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات
والمشتريات والمبيعات الحكومية والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم  37لعام .2002



كما يجب مراعاة الشروط التالية:
.1
.2
.3
.4

ارفاق نسخة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول للعام الجاري على أن تكون مشتملة بنشاط موضوع
المناقصة.
ارفاق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل.
ضرورة ختم جميع المستندات األصلية والمصورة المقدمة ضمن المناقصة بختم الشركة أو الجهة المقدمة للعطاء.
ان تدون االسعار االجمالية واسعار الوحدات (بحسب االحوال على استمارة تقديم العطاء المرفقة مع وثائق
المناقصة).

يجب على جميع المقاولين والموردين الجدد الغير مسجلين في موقغ مجلس المناقصات االلكتروني والراغبين في االشتراك
في هذه المناقصة التسجيل في الموقع عن طريق الرابط التالي:
https://etendering.tenderboard.gov.bh/xcap/supplier/suplogin.aspx

في حالة وجود أي استفسار ا و طلب المساعدة الرجاء التواصل مع قسم المساعدة عن طريق:
هاتف رقم+973 – 17566617 :
البريد االلكترونيhelpdesk@tenderboard.gov.bh :
في حالة أي استفسار يخص شركة تطوير للبترول الرجاء االتصال بالرقم التالي:
هاتف رقم+973 –17148484 - 17148309 :
*يعتبر هذا اإلعالن مكمال لوثائق المناقصة.

Tatweer Petroleum hereby invites tender for the following:

SRL
NO
01

TENDER TITLE

TENDER
No.

Provision of Group Medical and
Life Insurance

RFP/Tatweer/
27/2017

INITIAL
BOND
(BHD)

TENDER
FEES
(BHD)

5000/-

50/-

TENDER SUBMISSION
DEADLINE
Wednesday, March 29,
2017 at 13:30

Interested Contractors with proven capabilities and experience in providing the above service may purchase the tender
documents online using e-Tendering system at www.tenderboard.gov.bh from Thursday 16th March 2017 to Thursday
23rd March 2017. Tender document can be downloaded after paying the non-refundable fees as specified above. An
Initial Bond should be enclosed for the amount specified above or 1% of the bid value, whichever is lesser, (under no
circumstances shall the initial bond be less than BHD100 payable by a Manager cheque, letter of guarantee or insurance
policy issued by Local Agencies, Cash or Wire transfer. The bond shall remain valid throughout the tender period
specified in the relevant tender documents.
The Bid Package should be deposited in the tender box provided at the Tender Submission Office, 7thFloor, Tender
Board Office at Al Moayyed Tower, Seef District as per deadline mentioned above.
This tender is subject to the provisions of Legislative Decree No.36 of 2002 with respect to Regulating Government
Tenders & Purchases and the Legislative Decree No.37 of 2002 with respect to the Tender Law’s Implementing
Regulations.
The following conditions shall be complied with:

1. Enclose a copy of the Commercial Registration Certificate valid for the current year, and be in conformity
with the subject tender.
2. Enclose a copy of a valid Certificate of Compliance with the Employment Percentage for Bahraini Manpower
issued by the Ministry of Labour.
3. Ensure to stamp with the official seal on all the original documents and copies thereof, which form part of
the offer.
4. Unit prices and total prices as required must be included in Tatweer Petroleum’s submission form included
in the tender package.

Vendors who are not registered in Tender Board e-Tendering System and who are willing to participate in this
tender shall be required to register through the link below:

https://etendering.tenderboard.gov.bh/xcap/supplier/suplogin.aspx
In case of an inquiry or assistance, please contact Helpdesk Department through:
E-mail: helpdesk@tenderboard.gov.bh
Telephone: +973-17566617 / 17566641
For any inquires related to Tatweer, please contact the following:

Telephone: +973-17148484 - +973-17148309
* This announcement is considered as a part of the Tender Documents.

