مجلس النواب
)Council of Representatives (Nuwab

الرقم

موضوع المناقصة

وصف المناقصة

موعد الطرح التقريبي

No.

Tender Subject

Tender Description

Expected Release Date

1

مناقصة التأمين الصحي

توفير خدمة التأمين الصحي للنواب وموظفي
المجلس

Q2

2

خدمة النظافة والضيافة

توفير خدمة النظافة والضيافة للمجلس

Q2

3

اء مولدات كهربائية احتياطية للمجلس

4

تقديم خدمات مهنية لجرد الموجودات الثابتة

كهربائية

لت في

ا نقطاعات

اء مولدات
الطارئة للكهرباء
توفير خدمة جرد الموجودات الثابتة وتحديث
سجل الموجودات الثابتة لمدة سنتين

Q2
Q2

5

تقديم الوجبات الخفيفة ا سبوعية

تقديم الوجبات الخفيفة ا سبوعية أثناء الجلسات

Q2

6

اء  233جهاز حاسب آلي و 55جهاز محمول
لموظفي مجلس النواب

استبدال ا جهزة

Q2

7

صيانة آ ت التصوير والطابعات

صيانة آ ت التصوير والطابعات

Q2

8

تقديم خدمات دعم فني

تقديم خدمات دعم فني عدد  3فنيين دعم فني
لمدة سنتين

Q2

9

أجهزة آيباد برو مقاس  "12ذاكرة 256

أجهزة جديدة

Q3

10

تجهيزات قاعة رقم  9ل جتماعات ا فتراضية

أجهزة جديدة

Q2

11
12
13
14

تركيب مظ ت للمواقف الخارجية المستأجرة من حماية سيارات الموظفين من التعرض الحرارة
شعة الشمس
والتعرض المبا
قبل المجلس
توفير مخازن إضافية للمجلس نظراً لحاجة إدارات
انشاء مخازن إضافية جديدة للمجلس
ا مانة العامة للمخازن بد ً من تأجير مخازن
صيانة عامة وتركيب ديكور وخلفيات لقاعة
تطوير وصيانة قاعات اللجان الرئيسية للمبنى الجديد
ا جتماعات الرئيسية
تطوير وصيانة قاعات ا جتماعات التابعة للمبنى تجديد وتحديث قاعات ا جتماعات من حيث
إعطاء تصميم وطابع جديد
أوب
الرئي

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.

Q3
Q3
Q3
Q3

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.

