هيئة المعلومات والحكومة ا لكترونية
Information and e Government Authority
أو ً :خطة المناقصات
الرقم

موضوع المناقصة

وصف المناقصة

موعد الطرح التقريبي

No.

Tender Subject

Tender Description

Expected Release Date

1

استبدال المكيف المركزي

استبدال المكيف المركزي للمبنى الرئي

2

صيانة غرفة الكهرباء الرئيسية

صيانة غرفة الكهرباء الرئيسية في مبنى الجفير

للهيئة

Q3
Q2

3

required to redevelop to latest tech and
Tasareeh upgrade & Migration
add additional functions

Q1

4

توفير نظام متخصص في شاشات المراقبة
لمراقبة النظم والبنى التحتية لتقنية المعلومات
في الشبكة الحكومية لتقنية المعلومات وذلك
لمجموعتي قسم مراقبة النظم الحكومية

Q3

Replace the Loadbalancer

Q2

6

upgrade the Lan with the new generation
SDA
solution including new switches

Q1

7

New project with the latest SIP
Technology, and all the voice gateway's
will be upgraded.

Q1

نظام شاشات الحائط لمراقبة النظم

5

8
9
10
11
12
13

Nginx

IP Telephony Upgrade

التعاقد مع

كة إع م وع قات عامة
حد مشاريع ومبادرات

تجديد التعاقد مع
لمدة  9شهور

كة إع م وع قات عامة

حملة تسويقية متكاملة
الهيئة
تصوير إحترافي لمواضيع البوابة الوطنية المحدثة
تعاقد ﺟديد
bahrain.bh
تنظيم منتدى البحرين الدولي للحكومة ا لكترونية
تعاقد ﺟديد
 2022ومعرض البحرين لتقنية المعلومات
تصميم وإنتاج فيديوهات لمختلف مشاريع
تعاقد ﺟديد
ومبادرات الهيئة
تزويد الهيئة بموظفين لمدة عامين للعمل مع
م وع إعادة هندسة ا ﺟراءات والعمليات الحكومية فريق إعادة هندسة ا ﺟراءات على هندسة
العمليات الحكومية

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.

تعاقد ﺟديد

Q2
Q1
Q1
Q2
Q2
Q1

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.

