بحرين بوليتكنك
Bahrain Polytechnic

موعد الطرح التقريبي

وصف المناقصة

موضوع المناقصة

الرقم

Expected Release Date

Tender Description

Tender Subject

No.

TBA
TBA
TBA

توفير خدمة التأمين الطبي لموظفي بوليتكنك
التأمين الصحي للموظفين
- 1/1/2023) البحرين وعوائلهم لمدة سنة واحدة
.(31/12/2023
 ضابط أمن بكلية البحرين24 التعاقد لتوفير عدد
حراس أمن لبوليتكنك البحرين
 أعوام3 التقنية لمدة
خدمات التنظيف والمناظر الطبيعية في بوليتكنك توفير عمال نظالفة وعمال الزراعة لبوليتكنك
البحرين
البحرين

TBA
TBA

توفير عمال الصيانة
Banner License Tier upgrade

TBA

عمال صيانة لبوليتكنك البحرين
Banner License Tier upgrade

 عقود الدعم التقنيةEBSCO database

1
2
3
4
5
6

TBA

Engineering software license

Engineering software license

7

TBA

Creative Media software license

Creative Media software license

8

TBA
TBA

 عقود الدعم التقنيةIPT System/PBX support contract
 كمبيوتر محمول للموظفين50 اء

9

Staff Laptops 50

10

Academic Labs - 150 High Specs

11

TBA

Academic Labs - 150 High Specs

TBA

Labs Teaching & Learning Materials ans Labs Teaching & Learning Materials ans
Assets
Assets

12

TBA

New Storage

New Storage

13

TBA

4 x Servers for Remote Desktop Services

4 x Servers for Remote Desktop Services

14

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.

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

