تقرير الترسيات الشهري
من2022/02/01 :

إلـى2022/02/28 :

المجلس األعلى للبيئة
العطاء الفائز

#

#

رقم المناقصة

النوع

الموضوع

القطاع

1

RFP/SCE/ARAD
BAY/2021/01

مناقصة

تركيب بطانة مطاطية في ممشى دوحة عراد

اإلنشاءات واالستشارات
الهندسية

1

2

SCE/ICT/2021/04

مناقصة

توفير إداري نظم معلومات

الخدمات والمزايدات واالستثمار

1

دينار بحريني

عمالت أخرى

117,000.000 MARINE MARK CONTRACTING
18,336.000 IWORLD CONNECT
مجموع الترسيات بالدينار البحريني135,336.000 :

المحكمة الدستورية
#

رقم المناقصة

النوع

الموضوع

القطاع

1

CCB 01/2021

تجديد

التأمين الصحي ألعضاء وموظفي المحكمة الدستورية

الخدمات والمزايدات واالستثمار

العطاء الفائز

#
1

دينار بحريني

عمالت أخرى

76,909.800 ٍSOLIDARITY BAHRAIN - AL AHLIA
)INSURANCE CO (SOLIDARITY
مجموع الترسيات بالدينار البحريني76,909.800 :

المستشفيات الحكومية
العطاء الفائز

#

#

رقم المناقصة

النوع

الموضوع

القطاع

1

GH/102/2021

مناقصة

أعمال التوسعة في قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي المرحلة الرابعة إلعمال
تمديد انابيب وتركيب نقاط للغازات الطبية

اإلنشاءات واالستشارات
الهندسية

1

2

GH/104/2021

مناقصة

أعمال التوسعة في قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي المرحلة الخامسة اعمال
التشطيبات في منطقة التوسعة بقسم الطوارئ السلمانية

اإلنشاءات واالستشارات
الهندسية

1

دينار بحريني

49,000.000 GULF HOUSE MEDICAL SYSTEM
W.L.L
128,402.680 ِARAB CONCEPTS CONSTRUCTION
مجموع الترسيات بالدينار البحريني177,402.680 :

 12من  1صفحة

عمالت أخرى

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي
#

رقم المناقصة

النوع

الموضوع

القطاع

1

TB/31664/2022

تجديد

صيانة نظام التوثيق االلكتروني ورخص االستمارة االلكترونية

الخدمات والمزايدات واالستثمار

العطاء الفائز

#
1

دينار بحريني

عمالت أخرى

9,451.750 AL ZAYANI COMMERCIAL SERVICES
CO
مجموع الترسيات بالدينار البحريني9,451.750 :

بنك اإلسكان
#

رقم المناقصة

النوع

الموضوع

القطاع

العطاء الفائز

#

دينار بحريني

1

EB-2021-E 10

مناقصة

مناقصة لتعيين مصمم ومورد وتركيب  313مظالت الشمسية لمواقف السيارات
لمباني شقق التمليك التابعة لوزارة االسكان بعدة مناطق في مملكة البحرين

المواد والمعدات

1

83,160.000 GULF FENCING & SPECIALIST
SURFACING EST.

2

TB/31471/2022

مناقصة

شراء  260قسيمة سكنية من شركة ديار المحرق

المواد والمعدات

1

14,094,973.000 DEYAR ALMUHHARAQ COMPANY

3

EB-2021-E 07

مناقصة

تعيين استشاري ألعمال تصميم  15قطعة أرض في مدينة سلمان واالشراف
الهندسي على  4أراضي إلنشاء محالت خدمية تجارية (تصنيف أ و ب من قبل
مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية)

اإلنشاءات واالستشارات
الهندسية

1

108,720.000 URBAN VISION CO. W.L.L

4

EB-2021-E 11

مناقصة

تعيين مقاول إلنشاء  3مجمعات خدمية ،مملكة البحرين

اإلنشاءات واالستشارات
الهندسية

1

346,729.900 SARAB CONTRACTING EST.

5

EB-2021-E 08

مناقصة

مناقصة لتعيين استشاري ألعمال التصميم واإلشراف الهندسي للمخطط الرئيسي،
والبنية التحتية لجزء من مشروع دانات الساية بمملكة البحرين

اإلنشاءات واالستشارات
الهندسية

1

162,906.200 MILLET ENGINEERING

عمالت أخرى

مجموع الترسيات بالدينار البحريني14,796,489.100 :

بورصة البحرين
#

رقم المناقصة

النوع

الموضوع

القطاع

1

TB/28261/2020

تجديد

خدمات األمن لمفر بورصة البحرين بالمرفأ المالي الطابق الرابع

الخدمات والمزايدات واالستثمار

العطاء الفائز

#
1

دينار بحريني

عمالت أخرى

29,760.000 AL MOAYYED SECURITY
مجموع الترسيات بالدينار البحريني29,760.000 :

تمكين
#

رقم المناقصة

النوع

الموضوع

القطاع

1

LF-194

مناقصة

خدمات تدقيق األداء لتمكين

الخدمات والمزايدات واالستثمار

العطاء الفائز

#
1

دينار بحريني

39,000.000 PRICEWATER HOUSE COOPERS
مجموع الترسيات بالدينار البحريني39,000.000 :

 12من  2صفحة

عمالت أخرى

جامعة البحرين
#

رقم المناقصة

النوع

الموضوع

القطاع

1

UOBQ/15/2021

مناقصة

صيانة خزانات السالمة الحيوية والتدفق الرقائقي وأغطية الدخان في جامعة
البحرين

المواد والمعدات

العطاء الفائز

#
1

دينار بحريني

عمالت أخرى

14,160.000 BEHZAD MEDICAL ESTABLISHMENT
مجموع الترسيات بالدينار البحريني14,160.000 :

حلبة البحرين الدولية
#

رقم المناقصة

النوع

الموضوع

القطاع

1

BIC/15/2021

مناقصة

توفير خدمات الشحن واللوجستيات لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج
للفورموال وان 2022

الخدمات والمزايدات واالستثمار

العطاء الفائز

#
1

دينار بحريني

عمالت أخرى

85,728.000 AGILITY BAHRAIN BSC CLOSED
مجموع الترسيات بالدينار البحريني85,728.000 :

شركة البحرين لالستثمار العقاري
العطاء الفائز

#

#

رقم المناقصة

النوع

الموضوع

القطاع

1

TB/26800/2019

تجديد

تجديد اتفاقية االيجار مع شركة المركز العالمي لالطارات بمنطقة سترة

الخدمات والمزايدات واالستثمار

1

2

TB/18660/2014

تجديد

 استئجار مقر جديد لشركة ممتلكات البحرين القابضة وشركة البحرينلالستثمارالعقاري
-عقد اإليجار مع مبنى آركبيتا

الخدمات والمزايدات واالستثمار

1

المركز العالمي لإلطارات

دينار بحريني

عمالت أخرى

65,947.200

196,887.299 AHQ HOLDING COMPANY W.L.L.
مجموع الترسيات بالدينار البحريني262,834.499 :

شركة تطوير للبترول
العطاء الفائز

#

#

رقم المناقصة

النوع

الموضوع

القطاع

1

TP-764-2021

مناقصة

FIVE (05) YEARS LTPA FOR THE SUPPLY OF BEAM
)PUMPING UNIT (BPU

النفط

2

TP-729-2021

مناقصة

WIRELINE SERVICES

النفط

1

3

TP-783-2021

مناقصة

اتفاقية شراء لمدة خمس سنوات لتوريد معدات تعويم

النفط

1

4

TP-809-2021

مناقصة

SUPPLY OF SOLAR CONTINUOUS DEMULSIFIER
INJECTOR SKIDS

الخدمات والمزايدات واالستثمار

1

5

TP-740-2021

مناقصة

اتفاقية شراء طويلة األجل لمدة خمس سنوات لتوريد قطع غيار من نوع كوزو كنت

النفط

1

دينار بحريني

1

2,568,307.000 LUFKIN & PARTNERS LCC

2

2,850,963.000 WEATHERFORD DRILLING
INTERNATIONAL

عمالت أخرى

المجموع (د.ب5,419,270 :).

 12من  3صفحة

12,593,456.694* SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A
8,225,887.000 FORUM MIDDLE EAST LTD
127,765.770 APERGY MIDDLE EAST LLC

1,722,007.505 AL ZAMIH TRADING & IND. SUPPLIE

USD 33,316,023.000

230,603.800 ALP ENGINEERING LIMITED

1

النفط

توفير موظفين متخصصين لفحص ومراقبة مرافق وعمليات شركة البحرين للغاز
BLNG المسال

مناقصة

TP-656-2021

6

69,169,094.000 ENSIGN BAHRAIN DRILLING

1

النفط

ONSHORE DRILLING RIG SERVICES

مناقصة

TP-770-2021

7

5,407,281.600 NASSER ABD MOHAMMED
B.S.C(CLOSED)

1

النفط

VACUUM TANKER SERVICES

مناقصة

TP-604-2020

8

3,675,186.000 AL HAIDARIYA HEAVY EQUIPMENT
HIRING

2

2,699,580.000 ABDULAZIZ ALSAYED CONT. &
TRAD. EST

3

11,782,047.600 :).ب.المجموع (د
45,000.000 NAN TECHNICAL TRDAING W.L.L.

1

النفط

SUPPLY OF VARIOUS OF FITTINGS

مناقصة

TP-864-2021

9

68,347.600 AL ZAMIH TRADING & IND. SUPPLIE

1

النفط

SUPPLY OF CROSBY SPARES

مناقصة

TP-796-2021

10

1

النفط

LINER HANGER FIELD SERVICES RFP/TATWEER/376/2020

أمر تغييري

TP-512-2019

11

558,566.000 NATIONAL OILWELL VARCO
BAHRAIN
109,942,045.969 :مجموع الترسيات بالدينار البحريني

شركة مطار البحرين
عمالت أخرى

دينار بحريني

العطاء الفائز

الموضوع

النوع

رقم المناقصة

#

1

الخدمات والمزايدات واالستثمار

الحصول على تمويل مصرفي

مناقصة

RFP/BAC/2021/33

1

84,233.000 BAHRAIN DUTY FREE COMPANY

1

الطيران

STAFFING AND OPERATIONS OF BAHRAIN ZONE AT
BAHRAIN INTERNATIONAL AIRPORT

تجديد

TB/28921/2020

2

1

الطيران

توريد اليات مكافحة الحريق المتعددة الوظائف لشركة مطار البحرين

مناقصة

RFP/BAC/2021/49

3

1

الطيران

شراء و تطوير رخص برنامج سيمانتيك إي دي آر

مناقصة

RFP/BAC/2021/33

4

1

الطيران

التأمين الصحي لموظفي مطار البحرين الدولي

مناقصة

RFP/BAC/2021/64

5

1

الطيران

توفير و تركيب أجهزة األشعة للحقائب من أجل مبنى المسافرين للطيران العام

أمر تغييري

RFP/BAC/2021/20

6

64,932.000 BAHRAIN BUSINESS MACHINES
1,926,858.000 BAHRAIN NATIONAL LIFE
INSURANCE CO
1,680.000-

القطاع

15,000,000.000 NATIONAL BANK OF BAHRAIN B.S.C

187,640.000 NAFFCO BAHRAIN

USD

#

-635.040* LEIDOS SECURITY DETECTION &
AUTOMATION
17,263,027.960 :مجموع الترسيات بالدينار البحريني

 صفحة4  من12

شركة ممتلكات البحرين القابضة
العطاء الفائز

#

#

رقم المناقصة

النوع

الموضوع

القطاع

1

TB/31673/2022

تجديد

BLOOMBERG SUBSCRIPTION

الخدمات والمزايدات واالستثمار

1

2

TB/31687/2022

تجديد

 PROVISION OF INTERNET CONNECTIVITY SERVICES.الخدمات والمزايدات واالستثمار

1

دينار بحريني

عمالت أخرى

270,748.350 BLOOMBERG FINANCE
97,750.000 BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS
COMPANY
مجموع الترسيات بالدينار البحريني368,498.350 :

شركة نفط البحرين
العطاء الفائز

#

دينار بحريني

#

رقم المناقصة

النوع

الموضوع

القطاع

1

(Q26749 )53

مناقصة

شراء محفز كالوس الكيميائي (استرداد الكبريت) لوحدات استخالص الكبريت
التابعة لشركة نفظ البحرين (بابكو).

النفط

1

2

(T27792)53

مناقصة

REFINERY STEAM TRAP MANAGEMENT SERVICES

النفط

1

105,020.000 SPIRAX SARCO LIMITED

3

T120103

تجديد

OUTSOURCING OF LOCAL MARKETING FLEET
OPERATION

النفط

1

636,000.000 NATIONAL TRANSPORT CO. S.P.C

4

(Q30269 )17

مناقصة

مناقصة توريد نظام الكشف عن الحريق

النفط

1

169,275.000 Y.K ALMOAYYED & SONS

5

(T27345)65

مناقصة

توفير الرافعات الشوكية ،والمصاعد ،وخدمات تأجير المشغلين لمدة  5سنوات

النفط

1

446,761.365 MODERN MECHANICAL,
ELECTRICAL & TRANSPORT CO

عمالت أخرى

60,160.000 BASF FZE

مجموع الترسيات بالدينار البحريني1,417,216.365 :

طيران الخليج
#

رقم المناقصة

النوع

الموضوع

القطاع

1

BTB-1805-03-18

تجديد

تأجير جهاز المحاكاة لتدريب الطيارين على طائرة بوينج 787

الطيران

1

2

BTB-2101-01-20

تجديد

تعيين فندق إلقامة للطيارين المتدربين في أبوظبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة

الطيران

1

3

TB/23463/2017

تجديد

RENEWAL OF SAS LICENSE AND MAINTENANCE
AGREEMENT

الطيران

1

4

TB/17123/2013

تجديد

BAGGAGE RECONCILIATION SYSTEM AT CHENNAI
)AIRPORT (MAA

المواد والمعدات

1

5

TB/20328/2015

تجديد

LOUNGE SERVICES AT ABU DHABI INTERNATIONAL
AIRPORT WITH PLAZA PREMIUM LOUNGE LCC

الطيران

1

339,416.960 ABU DHABI HOSPITALITY COMPANY

6

BTB-1810-03-18

تجديد

توفير السكن المناسب لطاقم الضيافة لشركة طيران الخليج في باريس

الطيران

1

219,338.000 MARRIOTT PARIS CHARLES DE
GAULLE AIRPRT

 12من  5صفحة

العطاء الفائز

#

دينار بحريني

684,391.000 ETIHAD AVIATION TRAINING
60,141.000 W YAS ISLAND HOTEL
6,886.000 SAS MIDDLE EAST
69,092.000 SOCIETE INTERNATIONAL DE
TELECOUNICATIONS
)AERONAUTIQUES (SITA

عمالت أخرى

1

الطيران

PURCHASE ENGINE MOUNT BOLT KITS FOR THE
A320 NEO & A 321 NEO SPARE ENGINE

مناقصة

TB/30011/2021

7

223,511.000 DIAMOND HOTEL PHILIPPINES

1

الطيران

DIRECT APPOINTMENT FOR CREW HOTEL
ACCOMMODATION AT MANILA, PHILIPPINES

مناقصة

BTB-2290-05-21

8

12,135.690* AL MOAYED WILHELMSEN LTD

1

الطيران

TOTAL LOGISTIC SOLUTION TO COVER EXPORT AND
IMPORT REQUIREMENTS FOR ENTIRE GULF AIR
BUSINESS

أمر تغييري

ITC-1393-7-15

9

135,682.300 A PLUS AVIATION PARTNERSHIP
(PHILS.) CORPORATION

1

الطيران

 الفلبين- الدعم الفني والصيانة في مطار نينوي أكوينو الدولي مانيال

تجديد

BTB-1911-11-18

10

101,507.110 BAHRAIN COMPUTER SUPPORT
CENTRE

1

الطيران

DIRECT PURCHASE OF SOLID STATE CONVERTER
(SSC) AND PRE-CONDITIONED AIR UNIT (PCA) FOR
BM - SINGLE SOURCE

مناقصة

TB/31415/2021

11

48,390.000 CARGO SERVICE CENTRE

1

الطيران

COURIER HANDLING SERVICES AT MUMBAI
INTERNATIONAL AIRPORT (BOM)

تجديد

TB/31678/2022

12

74,957.000 HAL AIRPORT AUTHORITIES

1

الطيران

LONDON HEATHROW AIRPORT -TERMINAL 4 (LHR)

مناقصة

TB/31624/2022

13

1

الطيران

DIGITAL AGENCY SERVICES

مناقصة

BTB-2280-04-21

14

1

الطيران

A321 CEO V2533-A5 ENGINE MAINTENANCE

مناقصة

BTB-2313-07-21

15

1

الطيران

ONE YEAR EXTENSION OF FLIGHT CREW HOTEL
ACCOMODATION AT LONDON GATWICK, IN UK

تمديد

TB/28248/2020

16

1,225,539.000 SARAJEVO INTERNATIONAL

1

الطيران

DIRECT APPOINTMENT OF GROUND HANDLING
SERVICES AT SARAJEVO INTERNATIONAL AIRPORT,
SARAJEVO, BOSANIA

تجديد

TB/30469/2021

17

279,950.000 ONOMO CASABLANCA CITY
CENTER

1

الطيران

سكن الطاقم في الدار البيضاء المغرب

مناقصة

BTB-2249-01-21

18

60,000.000 GOOGLE

1

الطيران

DIRECT APPOINTMENT TO M/S GOOGLE FOR MEDIA
SPEND ON GOOGLE ADS

مناقصة

TB/31696/2022

19

60,000.000 FACEBOOK

1

الطيران

DIRECT APPOINTMENT TO M/S FACEBOOK FOR
MEDIA SPEND ON FACEBOOK ADS

مناقصة

TB/31697/2022

20

1

الطيران

خدمات الصاالت بمطار القاهرة الدولي – جمهورية مصر العربية

مناقصة

BTB-2304-06-21

21

86,968.000 COCHIN INTERNATIONAL AIRPORT
LIMITED (CIAL)

1

الطيران

CUPPS AGREEMENT WITH COCHIN INTERNATIONAL
AIRPORT LIMITED CIAL AT COK AIRPORT

تجديد

TB/21374/2015

22

25,976.000 KENYON INTERNATIONAL

1

الطيران

RENEWAL OF DISASTER MANAGEMENT SERVICE

تجديد

TB/31113/2021

23

1

الطيران

LOUNGE SERVICES AT ABU DHABI INTERNATIONAL
AIRPORT WITH PLAZA PREMIUM LOUNGE LCC

مناقصة

TB/20328/2015

24

2,001,634.920 COLLINS AEROSPACE

USD

32,105.000

885,872.000 MINDSHARE AL BAHRAIN
USD 94,730,000.000

35,807,940.000* MTU MAINTENANCE ZHUHAI CO
20,733.000 CROWN PLAZA

232,068.000 PASA

123,594.500 ABU DHABI HOSPITALITY COMPANY

 صفحة6  من12

25

BTB-1937-02-19

مناقصة

إيجاد فندق مناسب الستيعاب طاقم طيران الخليج خالل توقفهم في بنغالديش  -دكا
لعقد مدته ثالث ( )3سنوات

الطيران

1

26

BTB-2246-01-21

مناقصة

سكن الطاقم في لندن المملكة المتحدة

الطيران

1

27

BTB-2310-07-21

مناقصة

تعيين مقدم خدمة لخدمات غسيل الطائرات

الطيران

1

548,160.000 MIDDLE EAST CONTAINER
MAINTENANCE SERVICES

28

TB/31399/2021

مناقصة

PROVIDING HOTEL ACCOMMODATION WITHIN THE
VICINITY OF THE NEW BAHRAIN INTERNATIONAL
AIRPORT TERMINAL

الطيران

1

109,500.000 BAHRAIN AIRPORT HOTEL

29

TB/31721/2022

مناقصة

DESIGN CONCEPTMPRODUCTION,INSTALLATION
AND REMOVAL OF F1 2022 PADDOCK AND VILLAGE
IN BAHRAIN AND JEDDAH.

الطيران

1

105,956.000 RADISSON BLU DHAKA WATER
GARDEN
96,355.000 LONDON HEATHROW MARRIOTT
HOTEL

91,778.500 MOTIV8
مجموع الترسيات بالدينار البحريني43,737,472.980 :

مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة
#

رقم المناقصة

النوع

الموضوع

القطاع

1

DERASAT/1/2022

مناقصة

سكن وضيافة للندوة الثانية للرابطة الدولية القتصاديات الطاقة  IAEEلمنطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،MENAمنتدى دراسات السنوي الخامس

2

DERASAT/2/2022

مناقصة

العطاء الفائز

#

دينار بحريني

الخدمات والمزايدات واالستثمار

1

25,440.000 THE ART HOTEL & RESORT AMWAJ
ISLAND

االعمال اللوجستية للندوة الثانية للرابطة الدولية القتصاديات الطاقة  IAEEلمنطقة الخدمات والمزايدات واالستثمار
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،MENAمنتدى دراسات السنوي الخامس

1

59,383.500 MOTIVATE EVENTS & MEDIA CO

عمالت أخرى

مجموع الترسيات بالدينار البحريني84,823.500 :

معهد اإلدارة العامة
#

رقم المناقصة

النوع

الموضوع

القطاع

1

INT/BIPA/2022/28

مناقصة

مشروع استبدال اجهزة سيسكو القديمة للبنية التحتية للشبكات والجدار الناري

المواد والمعدات

العطاء الفائز

#
1

دينار بحريني

عمالت أخرى

32,892.300 ALMOAYYED COMPUTERS MIDDLE
EAST SPC
مجموع الترسيات بالدينار البحريني32,892.300 :

هيئة البحرين للثقافة واآلثار
#

رقم المناقصة

النوع

الموضوع

القطاع

1

2021/4

مناقصة

ترقية نظام الصوت في مسرح البحرين الوطني

المواد والمعدات

العطاء الفائز

#
1

دينار بحريني

35,211.000 YOUSIF BEN YOUSIF FAKHROO
مجموع الترسيات بالدينار البحريني35,211.000 :

 12من  7صفحة

عمالت أخرى

هيئة البحرين للسياحة والمعارض
العطاء الفائز

#

دينار بحريني

#

رقم المناقصة

النوع

الموضوع

القطاع

1

BTEA/200/2021

مناقصة

تصميم وتصنيع و توريد وتركيب و فحص وتشغيل منصات ومسارح العرض
والحواجز لمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد

المواد والمعدات

1

2

BTEA/196/2021

مناقصة

توريد مواد ومعدات الصيانة لمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد

المواد والمعدات

1

23,679.700 SK POWER SOLUTIONS W.L.L

3

BTEA/198/2021

مناقصة

توريد معدات واجهزة التنظيف لمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات
الجديد

المواد والمعدات

1

67,508.100 MAHMOOD AKBAR ALI RIDHA CO.
W.L.L

4

BTEA 182/2021

مناقصة

اعمال بناء شاطئ قاللي

الخدمات والمزايدات واالستثمار

1

5

BTEA/201/2021

مناقصة

توريد وتركيب الوسائط المتعددة والفيديو والصوتيات لقاعات مركز البحرين الدولي
للمعارض والمؤتمرات الجديد

المواد والمعدات

1

عمالت أخرى

243,684.554 SCIO MIDDLE EAST DMCC

( 13,987,000.000 LACOVOU BROTHERS
CONSTRUCTIONS ) LIMITED
1,914,000.000 ASHRAFS
مجموع الترسيات بالدينار البحريني16,235,872.354 :

هيئة الكهرباء والماء
#

رقم المناقصة

النوع

الموضوع

القطاع

1

TB/31284/2021

مناقصة

طلب الموافقة على التعاقد المباشر لشراء عدد( )12000وحدة عدادات ذكية من
نوع إترون

المواد والمعدات

1

2

PS-WDD-069-2021

مناقصة

 EWA - DIEHL- IZARNETاتفاقية مستوى الخدمة لنظام طرف االستقبال
الخاص بـ

المواد والمعدات

1

160,896.000 EMCO CO

3

3100/2020/4601

مناقصة

المشروع التجريبي الستخدام التيار المستمر المنخفض الجهد في المنازل
()LVDC

الخدمات والمزايدات واالستثمار

1

775,000.000 ALKOMED ENGINEERING SERVICES
COMPANY WLL

4

TB/31513/2022

مناقصة

شراء عدد  15000وحدة من العدادات الذكية من نوع ديل

المواد والمعدات

1

648,525.000 EMCO W.L.L

5

4604/2021/3100

مناقصة

مشروع اعادة تأهيل محطة رأس ابو جرجور لتحلية المياه بالتناضج العكسي رقم
المناقصة 4604/2021/3100

الخدمات والمزايدات واالستثمار

1

604,811.900 IDOM CONSULTING ENGINEERING

6

PP-WTD-095-2021

مناقصة

إزالة انبوب نقل المياه قطر  500ملم والخرسانات االسمنتية المثبتة له في قاع
البحر في خليج العكر الغربي

اإلنشاءات واالستشارات
الهندسية

1

106,493.333 AL KOOHEJI TECHNICAL SERVICES

7

PP-FRSD-118-2021

مناقصة

توريد وتركيب وحدات تكييف الهواء المجزئة من النوع الصناعي في محطات
التوزيع الفرعية التابعة إلدارة توزيع الكهرباء ومحطات نقل المياه الفرعية التابعة
إلدارة نقل المياه

المواد والمعدات

1

34,443.000 TAQI MOHAMMED ALBAHRANA
TRADING

8

RP-EPD-186-2019

أمر تغييري

تزويد األطعمة لموظفي الهيئة في جزيرة حوار لمدة عامين

المواد والمعدات

1

47,204.700 FINE FOODS

 12من  8صفحة

العطاء الفائز

#

شركة األشرفية لالستثمارات

دينار بحريني
649,200.000

عمالت أخرى

9

PP-WDD-103-2021

مناقصة

تنفيذ أعمال الصيانة لمحطات الضخ التابعة إلدارة توزيع المياه لمدة سنتين

اإلنشاءات واالستشارات
الهندسية

1

10

PP-FRSD-151-2021

مناقصة

تغيير اتجاه مجرى الماء من داخل أرض الهيئة الى خارجها وذلك بعمل مجرى
مغلق تحت سطح األرض وعمل سور من الشبك لألرض لحفظ الملكية

المواد والمعدات

1

183,222.270 ZAEDON BUILDING CONSTRUCTION

11

RP-ISD-119-2021

مناقصة

SERVICE LEVEL AGREEMENT OF SAP
SUCCESSFACTORS (SF) & ENTERPRISE ASSET
)MANAGEMENT (EAM

المواد والمعدات

1

258,885.437 BAHRAIN BUSINESS MACHINES

12

PP-FRSD-094-2021

مناقصة

توريد وتركيب مصابيح من نوع  LED HIGH BAY LIGHTSفي المخازن
المركزية

المواد والمعدات

1

13

RP-CSD-026-2021

أمر تغييري

تشغيل وإدارة عمليات خدمات المشتركين بما فيها الخدمات االلكترونية وتفتيش
المواقع لرصد التوصيالت الغير قانونية

الخدمات والمزايدات واالستثمار

1

14

3300/2005/589

تجديد

MAINTENANCE OF ORACLE LICENSES & SUPPORT

اإلنشاءات واالستشارات
الهندسية

1

15

PT/CSD/ZA/2021/120

مناقصة

CABLE UNDERGROUND

المواد والمعدات

1

71,960.000 DEERA EXHIBITION

16

TB/31631/2022

مناقصة

SUPPLY OF ADAPTORS

الخدمات والمزايدات واالستثمار

1

26,000.000 YUSUF BIN AHMED KANOO
COMPANY W.L.L

17

PT/CSD/MH/2021/111

مناقصة

FAN, EXHAUST

المواد والمعدات

1

63,570.000 AMEERI STORES

18

PT/CSD/MM/2021/105

مناقصة

PIPE POLYETHELENE

المواد والمعدات

1

36,450.000 EUROTURBINE S.P.C

& 22,718.131 PANORAMA CONTRACTING
ENGINEERING SERVI

23,520.000 CENTRAL POWER PROCESS
SYSTEMS
-233,760.000 SIXPENCE CONSULTING

أوريكل لألنظمة المحدودة  -دبي

71,689.020

مجموع الترسيات بالدينار البحريني3,550,828.791 :

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
#

رقم المناقصة

النوع

الموضوع

القطاع

1

iGA/2021/09

مناقصة

مناقصة ترقية جهاز تخزين النسخ االحتياطي

المواد والمعدات

العطاء الفائز

#
1

دينار بحريني

عمالت أخرى

152,548.000 TECHNOLAND ARABIA
مجموع الترسيات بالدينار البحريني152,548.000 :

هيئة تنظيم االتصاالت
#

رقم المناقصة

النوع

الموضوع

القطاع

1

TRA/RFP/2021/088

مناقصة

ترقية نظام الطيف الترددي

الخدمات والمزايدات واالستثمار

العطاء الفائز

#
1

دينار بحريني

1,288,508.710 ROHDE&SCHWARZ MIDDLE EAST
AND AFRICA FZ-LLC
مجموع الترسيات بالدينار البحريني1,288,508.710 :

 12من  9صفحة

عمالت أخرى

وزارة اإلسكان
#

رقم المناقصة

النوع

الموضوع

القطاع

1

HP/06/13

أمر تغييري

إنشاء عمارة سكنية واحدة مكونة من  11طابق ،الجفير

اإلنشاءات واالستشارات
الهندسية

العطاء الفائز

#
1

دينار بحريني

عمالت أخرى

92,000.000 MOHAMMED JALAL CONTRACTING
CO
مجموع الترسيات بالدينار البحريني92,000.000 :

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
#

رقم المناقصة

النوع

الموضوع

القطاع

1

BMD-21/0022

مناقصة

مشاريع صيانة المباني أعمال الصيانة الوقائية لمباني متحف البحرين الوطني
ومسرح البحرين الوطني ومركز قلعه البحرين الثقافي ومركز الفنون

اإلنشاءات واالستشارات
الهندسية

1

2

MUN-CMS-02-2021M1

مناقصة

إعداد ودراسة عقود النظافة لمملكة البحرين

الخدمات والمزايدات واالستثمار

1

3

MUN/CMS/35/2018

أمر تغييري

مشروع تجميل تقاطع الفاروق

اإلنشاءات واالستشارات
الهندسية

1

-234,331.376 NEWCASTLE CONSTRUCTION

4

MUN/CMS/P/12/2020

أمر تغييري

مناقصة تطوير عين الحنينية  -المرحلة االولى

اإلنشاءات واالستشارات
الهندسية

1

-186,071.729 NEWCASTLE CONSTRUCTION

5

MUN/CM/11/17

تمديد

استئجار مركبات خفيفة لمدة  4سنوات

الخدمات والمزايدات واالستثمار

1

5,088.000 Y. K. ALMOAYYED & SONS

6

MUN/CM/12/17

تمديد

استئجار مركبات ثقيلة لمدة  4سنوات

الخدمات والمزايدات واالستثمار

1

9,273.600 ZAYANI LEASING W. L. L

7

MUN/SAM/7/2017

تمديد

مناقصة تأجير مركبات لبلدية المنطقة الجنوبية

الخدمات والمزايدات واالستثمار

1

7,715.400 KANOO VEHICLE LEASING

8

MUN/SAM/7/2017

تمديد

مناقصة تأجير مركبات لبلدية المنطقة الجنوبية

الخدمات والمزايدات واالستثمار

1

1,558.700 ZAYANI LEASING W. L. L

9

MUN/CMS/P/37/2021

مناقصة

تجميل تقاطع الجنبية  -المرحلة الثانية

اإلنشاءات واالستشارات
الهندسية

1

347,390.500 NEWCASTLE CONSTRUCTION

10

MUN-CMS-35-2021M1

مناقصة

صيانة المسطحات الخضراء في شارع الزالق من جامعة البحرين إلى تقاطع
السوفتيل

اإلنشاءات واالستشارات
الهندسية

1

35,361.900 NEWCASTLE CONSTRUCTION

11

MUN/CMS/P/34/2019

أمر تغييري

حديقة عين ريا

اإلنشاءات واالستشارات
الهندسية

1

28,503.090 NEWCASTLE CONSTRUCTION

12

MUN/CMS/P/39/2019

أمر تغييري

مناقصة حديقة محمد بن فارس  -المرحلة االولى

اإلنشاءات واالستشارات
الهندسية

1

-3,391.720 NEWCASTLE CONSTRUCTION

13

SES-21/0008

مناقصة

توصيل شبكة الصرف الصحي الى ساحل في منطقة البديع  -مجمع 550

اإلنشاءات واالستشارات
الهندسية

1

 12من  10صفحة

العطاء الفائز

#

دينار بحريني

298,490.000 AIRMECH COMPANY W.L.L
59,766.300 KEO INTERNATIONAL
CONSULTANTS

امسي للصيانة والتعمير

239,395.091

عمالت أخرى

14

RDS-21/0056

مناقصة

إضافة مسار لالنعطاف يمينا من شارع  23إلى شارع  13في منطقة توبلي

اإلنشاءات واالستشارات
الهندسية

1

15

SES-20/0015

مناقصة

الخدمات االستشارية لتصميم شبكات الصرف الصحي في مناطق مختلفة

اإلنشاءات واالستشارات
الهندسية

1

44,890.927 NATIONAL EXCAVATION EST
307,853.793 STANTEC KHONJI
مجموع الترسيات بالدينار البحريني961,492.476 :

وزارة التربية والتعليم
#

رقم المناقصة

النوع

الموضوع

القطاع

1

M/17/2020

مناقصة

تطوير البنية التحتية للشبكة الالسلكية لمدارس التمكين الرقمي في التعليم

الخدمات والمزايدات واالستثمار

العطاء الفائز

#
1

دينار بحريني

عمالت أخرى

168,857.535 ALMOAYYED COMPUTERS MIDDLE
EAST SPC
مجموع الترسيات بالدينار البحريني168,857.535 :

وزارة الخارجية
#

رقم المناقصة

النوع

الموضوع

القطاع

العطاء الفائز

#

دينار بحريني

عمالت أخرى

1

TB/31610/2022

مناقصة

HID CID LIMITED

الخدمات والمزايدات واالستثمار

1

36,912.810 HID CID LIMITED

2

TB/31648/2022

مناقصة

الخدمات االستشارية لألعمال اإلضافية والتصحيحية لمجمع سفارة مملكة البحرين
في أبوظبي

اإلنشاءات واالستشارات
الهندسية

1

& 20,000.000* EWAN ARCHITECTURAL
ENGINEERING

200,000.000

3

TB/30871/2021

مناقصة

EMBASSY OF THE KINGDOM OF BAHRAIN IN
BANGKOK-THAILAND APPOINTMENT OF
CONTRACTOR TO CARRY OUT FIT OUT
CONSTRUCTION WORKS

اإلنشاءات واالستشارات
الهندسية

1

451,839.408* V.K DECORATION CO. LTD

USD 1,195,342.350

4

TB/30808/2021

تجديد

إيجار مقر سفارة مملكة البحرين في بانكوك

الخدمات والمزايدات واالستثمار

1

79,764.500 BAAN SATHRON NVA CO.

5

TB/31686/2022

تجديد

أجهزة التشبيك لوزارة الخارجية

الخدمات والمزايدات واالستثمار

1

18,800.000 IWORLD CONNECT

AED

مجموع الترسيات بالدينار البحريني607,316.718 :

وزارة الصحة
العطاء الفائز

#

دينار بحريني

#

رقم المناقصة

النوع

الموضوع

القطاع

1

TB/31635/2022

مناقصة

شراء دواء باكسلوفيد

المواد والمعدات

1

2

TB/31640/2022

مناقصة

شراء وتوفير األدوية المطلوبة بصفة االستعجال

الخدمات والمزايدات واالستثمار

1

289,827.280 YOUSUF MAHMOOD HUSAIN

2

906,346.080 WAEL PHARMACY CO. W.L.L

3

TB/31466/2022

مناقصة

شراء شراشف طبية للمرضى الخارجيين

المواد والمعدات

14,175,000.000* PFIZER GULF FZ LLC

المجموع (د.ب1,196,173.360 :).

 12من  11صفحة

1

205,590.715 GULF PHARMACIES W.L.L

عمالت أخرى
USD 37,500,000.000

4

TB/31688/2022

مناقصة

شراء دواء  HEAMODIALYSIS SOLUTION CONCENTRATEالخدمات والمزايدات واالستثمار
.BICARBONATE

1

5

TB/31689/2022

مناقصة

الخدمات والمزايدات واالستثمار

1

شراء دواء ADULT DIAPER LARGE

30,663.750 GULF PHARMACIES W.L.L
مركز االستقالل للخدمات الصحية

96,000.000

مجموع الترسيات بالدينار البحريني15,703,427.825 :

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف
#

رقم المناقصة

النوع

الموضوع

القطاع

1

2016/1

أمر تغييري

بناء مسجد يوسف الرويعي  /الرفاع الغربي

اإلنشاءات واالستشارات
الهندسية

العطاء الفائز

#
1

دينار بحريني

عمالت أخرى

-55,682.446 AL DASMA CONTRACTING
مجموع الترسيات بالدينار البحريني-55,682.446 :

وزارة المالية واالقتصاد الوطني
#

رقم المناقصة

النوع

الموضوع

القطاع

العطاء الفائز

#

دينار بحريني

1

HFR/08/2021

مناقصة

مشروع إعادة تأهيل الطابق التاسع والعاشر مبنى الوزارة

اإلنشاءات واالستشارات
الهندسية

1

& 437,195.900 DAR AL KHALEEJ TRADING
CONTRACTING .WL

2

TB/21584/2015

تجديد

 BLOOMBERGالتعاقد مع شركة

الخدمات والمزايدات واالستثمار

1

172,037.250* BLOOMBERG FINANCE

3

HFR/06/2021

مناقصة

استبدال أنظمة النسخ االحترازي بنظام مركزي يعتمد على األقراص الصلبة
والحوسبة السحابية

المواد والمعدات

1

4

HFR/07/2021

أمر تغييري

إنشاء متحف ذاكرة وزارة المالية واالقتصاد الوطني  -إنشاء معرض دائم داخل
مبنى وزارة المالية واالقتصاد الوطني ،يهدف إلى الحفاظ على تاريخ الوزارة من
خالل عرض مجموعة من السجالت والوثائق والصور ومقاطع الفيديو واآلالت
القديمة

الخدمات والمزايدات واالستثمار

1

5

TB/29538/2020

مناقصة

المناقصة المركزية لتوفير أدوات القرطاسية

المواد والمعدات

1

عمالت أخرى

455,125.000

79,931.000 BAHRAIN BUSINESS MACHINES

7,815.500 CLAVIS EVENTS

مجموع أربع شركات

2,422,280.238

مجموع الترسيات بالدينار البحريني3,119,259.888 :

وزارة شئون الشباب والرياضة
#

رقم المناقصة

النوع

الموضوع

القطاع

العطاء الفائز

#

دينار بحريني

1

RFPMYS15/2021

مناقصة

توريد موظفين متخصصين في مجاالت تقنية المعلومات

الخدمات والمزايدات واالستثمار

1

309,613.790 EXCEED IT SERVICES

2

RFPMYS/25/2018

تمديد

التنظيفات العامة لوزارة شؤون الشباب والرياضة والمنشآت التابعة لها

الخدمات والمزايدات واالستثمار

1

120,226.500 INTEGRATED FACILITY
MANAGEMENT.
مجموع الترسيات بالدينار البحريني429,840.290 :

* مبلغ الترسية األصلي بالعملة األخرى.

 12من  12صفحة

عمالت أخرى

USD

