هيئة البحرين للثقافة وا ثار
Bahrain Authority for Culture and Antiquities
أو ً :خطة المناقصات
الرقم

موضوع المناقصة

وصف المناقصة

موعد الطرح التقريبي

No.

Tender Subject

Tender Description

Expected Release Date

1

الصيانة الكهربائية والميكانيكية

2

انذار الحريق وكاميرات المراقبة

3
4
5

الصيانة الكهربائية والميكانيكية للمواقع التابعة
لهيئة البحرين للثقافة وا ثار
صيانة أجهزة انذار الحريق وكاميرات المراقبة
وا جهزة ا خرى التابعة للهيئة

 Manpower for the emergency teamتوفير عمال لفريق التدخل الطارئ
Interior & exhibition works for Siyadi cluster
and Murad House
Interior & exhibiition works for Alawi and
Ghus House

Q3
Q3
Q2

الداخلية والعروض لكل من مجلس
تنفيذ العنا
سيادي وبيت مراد
الداخلية والعروض لكل من بيت
تنفيذ العنا
العلوي وبيت الغوص

Q2
TBA

6

نظام مكافحة الحريق ونظام ا من في متحف استبدال نظام مكافحة الحريق وا جهزة ا منية
لنظام المراقبة في متحف البحرين الوطني
البحرين الوطني

Q2

7

اعمال تنقيب للمواقع ا ثرية للكشف عن أي بنى
اثرية ومعثورات اثرية تعود للفترات السابقة

Q2

الداخلية والعروض لكل من بيت
 Interior & exhibition works for Jalahma andتنفيذ العنا
 Fakhro Houseالج هة و بيت فخرو

Q2

8
9
10
11
12
13
14
15

برنامج التنقيب في المواقع ا ثرية

 Consultancy for design and supervision ofاستشاري لتصميم ومتابعة ترميم الجزء ال
 Fakhro house east wing and Zayani Majlisمن بيت فخرو وبناء مكتبة في مجلس الزياني

قي

 Zowayed House restorationترميم بيت الزويد
 Restoration of Fakhro House East Wing andترميم الجزء ال قي من بيت فخرو وبناء مكتبة
 Library construction in Zayani Majlisفي مجلس الزياني
Construction of Public Space in front of
انشاء ساحة عامة مقابل مجلس سيادي
Siyadi Majlis
 Sh Isa shops restorationترميم مح ت شيخ عي
 Moza al Zayani house restorationترميم بيت موزة الزياني
توفير تذاكر سفر للمشاركين في فعاليات ربيع
الثقافة
تذاكر سفر الفرق المشاركة في مهرجان صيف
البحرين

Q2
Q3
Q4
Q4
Q4
Q4

توفير تذاكر سفر

TBA

اء تذاكر سفر

Q2

17

توفير سكن للمشاركين في مهرجان صيف البحرين

ا قامة الفندقية

Q2

18

تخليص جمركي لمهرجان صيف البحرين

تخليص جمركي

Q2

19

اضاءة المعروضات في متحف قلعة البحرين

استبدال اضاءة المعروضات في متحف قلعة
البحرين من اضاءة فايبر الى اضاءة LED

Q2

20

اضاءة مركز الفنون والصالة الثقافية

استبدال اضاءة التجويفات في مركز الفنون
والصالة الثقافية

Q2

استشاري لمتابعة ترميم بيت الزويد

Q3

16

21

Consultancy for supervision of Zowayed
house restoration

22
23
24

تخليص جمركي للمسارح العالمية المشاركة في
فعاليات م ح البحرين الوطني
سكن الفرق المشاركة في مهرجان البحرين الدولي
ا قامة الفندقية
للموسيقى
تذاكر سفر الفرق المشاركة في مهرجان البحرين
اء تذاكر سفر
الدولي للموسيقى

Q3

تخليص جمركي

Q3
Q3

25

وضع إع نات دعائية لفعاليات هيئة البحرين للثقافة ا ع نات جهة الرفاع والمتحف Publication on
BACA's acheivements from 2015 - 2020
وا ثار في مناطق مختلفة

Q4

26

لوحات للمتحف )  Museum Billboardا ع ن
الترويجي مقابل المتحف لفعاليات الهيئة تبدأ من لوحات للمتحف
يناير حتى ديسمبر (

Q4

27

مطبوعات خاصة لمعرض البحرين الدولي للكتاب

28

ا حتياجات التقنية لمهرجان صيف البحرين

29
30
31
32
33
34

التقنية

لمهرجان

البحرين

الدولي

)...دعوات  ،كتيبات  ،البرنامج الثقافي ألخ(

Q4

تركيب ا حتياجات التقنية

Q3

تركيب ا حتياجات التقنية

Q4

ا قامة الفندقية

Q4

اء تذاكر سفر

Q4

ا حتياجات
للموسيقى
سكن الفرقة المشاركة في عرض م ح البحرين
الوطني
تذاكر سفر الفرقة المشاركة في عرض م ح
البحرين الوطني
توفير خدمات متخصصة )كوادر ب ية لتقنية
المعلومات(
تطوير وصيانة موقع الهيئة ومجلة البحرين الثقافية
على شبكة ا نترنت

توفير خدمات متخصصة )كوادر ب
)المعلومات
تطوير وصيانة موقع الهيئة ومجلة البحرين
الثقافية على شبكة ا نترنت

تطوير تطبيق الهيئة على ا جهزة الذكية

تطوير تطبيق الهيئة على ا جهزة الذكية

ية لتقنية :

Q3
Q3
Q4

ثانياً :خطة التأهيل المسبق
الرقم

موضوع التأهيل

وصف التأهيل

موعد الطرح التقريبي

No.

Prequalification Subject

Prequalification Description

Expected Release Date

1

ال وع في عملية تأهيل للمقاولين المحليين
تأهيل المقاولين عمال الترميم والحفاظ في مملكة
للقيام بأعمال الترميم والحفاظ للمباني التراثية
البحرين
في مملكة البحرين

خطة المشتريات المذكورة أع ه هي خطة أولية قابلة للتغيير و
إشعار بالتغيير أو
التعديل من وقت خر دون الحاجة إلى ن
التعديل ،و تعتبر هذه الخطة طرحاً للمناقصة ،كما أن
المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات المزمع طرحها
بناء على هذه الخطة تخضع لموافقة الجهات المعنية ،وإجراءات
ً
المناقصات والمزايدات ،وذلك وفقاً لقانون تنظيم المناقصات
والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ،و يترتب على
تغيير أو تعديل الخطة المذكورة مسئولية مدنية أو غيرها على
مجلس المناقصات والمزايدات أو الجهات المت فة.

Q4

The abovementioned initial procurement plan is subject to changes or
amendments from time to time without a need to publish a notification
thereto, and it is should not be interpreted as a call for tender, auctions,
purchases or sales intended to be processed under this plan is subject
to obtain all necessary approvals and in accordance with the tendering
procedure mentioned in the Law Regulating Government Tenders,
Auctions, Purchases and Sales. Changes or amendments to this initial
procurement plan shall not result in or cause civil or any other liability
towards the Tender Board or the Purchasing Authorities.

