وزارة ا شغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني )شئون البلديات(
)Ministry of Works, Municipalities Affairs & Urban Planning (Municipality Affairs
أو ً :خطة المناقصات
الرقم

موضوع المناقصة

وصف المناقصة

موعد الطرح التقريبي

No.

Tender Subject

Tender Description

Expected Release Date

1

طرح مناقصة تجهيز جناح الوزارة لمعرض البحرين تنفيذ اعمال النجارة
والتمديدات الكهربائية
للحدائق في مارس 2022

2

طرح مناقصة تزويد ا صص وصواني الزراعية تزويد مختلف احجام ا صص والصواني الزراعية
لعمليات ا نتاج النباتي
لمشاتل البلدية

Q2

3

طرح مناقصة تزويد أغطية البوليثين الزراعية تزويد مختلف أنواع اغطية البوليثين بالمواصفات
المطلوبة لصيانة الحاضنات في مشاتل البلدية
للحاضنات الزراعية في مشاتل البلدية

Q3

4

طرح مناقصة تزويد ا سمدة العضوية وبذور تزويد مختلف أنواع ا سمدة العضوية وبذور
النباتات الزينة من ا شجار والزهور الموسمية
النباتات الزينة لمشاتل البلدية

Q1

5

طرح مناقصة صيانة ماكينة معالجة مياه الري في تركيب واستبدال المواد الكمياوية وف تر ماكينة
معالجة مياه الري في المشاتل
مشاتل البلدية

Q4

6

طرح مناقصة زمنية ل عمال ا ستشاريه لمسح لقيام بإعداد وثائق المناقصه و إحتساب التكاليف
التقديرية لعدد من المشاريع
الكميات

Q2

7

عداد
ا عمال ا ستشارية
المناقصه لم وع حديقة الكازينو

وثائق القيام بإعداد التصاميم ا ولية والتفصيلية ووثائق
المناقصه نشاء حديقة الكازينو

Q3

8

القيام باعمال تشغيل وصيانة المزروعات
طرح مناقصة الزمنية تشغيل وصيانة المزروعات
والخدمة الزراعية لوسط وجانبي شارع الشيخ
وشارع الشيخ
وشبكات الري لشارعي الشيخ عي
بن سلمان وشارع الشيخ خليفة
عي
خليفة والتقاطعات الواقعة عليهما
والتقاطعات الواقعة عليهما

Q3

9

القيام باعمال تشغيل وصيانة المزروعات
طرح مناقصة الزمنية لصيانة المزروعات وشبكات
والخدمة الزراعية وتشغيل النافورات وصيانة
الري لم وع تقاطع الفاروق
شبكات الري في تقاطع الفاروق

Q1

10

طرح مناقصة ا عمال ا ستشارية عداد التصاميم القيام بإعداد التصاميم ا ولية والتفصيلية ووثائق
المناقصه نشاء حديقة في مدينة سلمان
وثائق المناقصه لم وع مدينة سلمان

Q1

11

طرح مناقصة تطوير وتجميل تقاطع ميناء سلمان

القيام بإعمال تنفيذ أعمال الزراعة التجميلية
وانشاء الخزانات ومحطة الضخ لشبكات الري في
تقاطع ميناء سلمان

Q1

12

طرح مناقصة تجميل وتاهيل النافورات المائية القيام بإعمال الزراعة التجميلية وتاهيل النافورات
المائية في تقاطع الجنبية
لتقاطع الجنبية  -المرحلة الثانية

Q1

13

طرح مناقصة تطوير تقاطع شارع الز ق مع شارع القيام بإعمال الزراعة التجميلية وإنشاء الخزانات
ا رضية وغرف المضخات في تقاطع شارع الز ق
الشيخ خليفة بن سلمان

Q1

14

طرح مناقصة تجميل تقاطع اشارع الشيخ عي
شارع الشيخ سلمان ) سلماباد (

مع القيام بإعمال الزراعة التجميلية وإنشاء الخزانات
ا رضية وغرف المضخات في تقاطع سلماباد

Q1

15

طرح مناقصة تجميل تقاطع سار

بإعمال الزراعة التجميلية وتمديدات
القيام
شبكات الري للمواقع

Q1

التصاميم

والصباغة

وا ضاءة

Q1

16

لقيام بإعداد التصاميم ا ولية والتفصيلية ووثائق
طرح مناقصة زمنية ل عمال ا ستشاريه للتصاميم
المناقصه  ،بإ ضافة لبعض الدراسات ذات
الهندسية و الدراسات ذات الع قة
الع قه لعدد من المشاريع

Q1

17

طرح مناقصة ا عمال ا ستشارية عداد التصاميم القيام بإعداد التصاميم ا ولية والتفصيلية ووثائق
المناقصه نشاء ساحل البسيتين
وثائق المناقصه لم وع ساحل البسيتين

Q1

18

طرح مناقصة التشجير والتجميل لوسط شارع
القيام بإعمال الزراعة التجميلية تمديدات شبكات
الشيخ خليفة بن سلمان ) من دوار القدم الى تقاطع
الري بامتداد شارع الشيخ خليفة بن سلمان
سار (

Q1

19

طرح مناقصة حديقة سار 525مجمع

القيام بإعمال ا نشائية نشاء حديقة سار بمجمع
525

Q1

20

طرح مناقصة حديقة ام غويفة بالجنوبية

القيام بإعمال ا نشائية لتطوير حديقة أم غويفة
بالمحافظة الجنوبية

Q1

21

طرح المناقصة الزمنية لتزويد وتركيب المواد القيام باعمال تزويد وتركيب المواد الزراعية
عمال التجميلية للشوارع والتقاطعات الرئيسية
ا عمال الزراعية والتجميلية

Q1

22

استثمار وتشغيل موقع شارع ا ستق ل

بإنشاء وتشغيل واستثمار الموقع في م وع
ترفيهي خدمي تجاري بمفهوم بوليفارد
" Boulevard" (ENTERTAINMENT WALKWAY
&
(COMMERCIAL HUB

Q1

23

استثمار وتشغيل سوق سترة الشعبي

استثمار وتشغيل سوق شعبي وخدماتة مع
اتاحة أنشطة خدمية تجارية وفق مفهوم السوق

Q1

24

استثمار وتشغيل مجمع سند التجاري

استثمار وتشغيل مبنى تجاري وحديقة معلقة

Q1

25

استثمار وتشغيل حديقة أم الحصم

استثمار وتشغيل حديقة عامة بمنظور حديث
واستثمار مواقعها التجارية وفق مفهوم الحديقة.

Q2

26

استثمار وتشغيل حديقة قصاري

ستثمار وتشغيل حديقة عامة بمنظور حديث
واستثمار مواقعها التجارية وفق مفهوم الحديقة.

Q3

27

استثمار وتشغيل مواقف سيارات أرضية عامة
استثمار مواقف السيارات في منطقة السنابس
أرضية في مع اتاحة أنشطة وخدمات تجارية ترفع
التجارية
من جدوى الم وع.

Q3

28

تأجير وتشغيل مبنى لمطاعم راقية وخدماتها
بمنظور حضاري ينتاسب مع الحديقة.

Q4

Productivity Software’s Renewal
purchasing New Softwares

Q1

30

Network Annual Maintenance (2022-2024) Network Annual Maintenance

Q1

31

الصيانة والدعم الفني جهزة الشبكات الرئيسية

الصيانة والدعم الفني جهزة الشبكات الرئيسية
فى غرفة التشغيل

Q1

32

وع سوسة النخيل الحمراء

تأجير  10مركبات للوصول إلى جميع المواقع
التي يتواجد بها النخيل بجميع مناطق مملكة
و مكافحة
البحرين لتنفيذ أنشطة م وع ح
سوسة النخيل الحمراء بمعرفة فرق الم وع .

Q1

29

تأجير وتشغيل مبنى لمطاعم في الحديقة المائية
and

Productivity Software’s Renewal
purchasing New Softwares

توفير  10مركبات لم

and

33

توريد عدد  1600فرمون مصائد جافة  105 ،عبوة
توريد مبيدات و فرمونات لمكافحة سوسة النخيل
مبيد الفوستوكسين  100 ،لتر مبيد إيميداكلوبريد
الحمراء
 200 ، 20%لتر مبيد دلتاميثرين % 2.5
وات واسمدة وبيئات

Q3

34

توريد بذور واسمدة وبيئات نمو وأدوات زراعية توريد بذور محاصيل خ
زراعية وقطع غيار
وقطع غيار وصيانة ـ مركز الحاضنات الزراعية

35

توريد وتركيب  Plant factoryـ بيﺖ محمي مظلل
وشبكة الري الخاص به توريد وتركيب نماذج للزراعة الداخلية على ارفف
 انشاء مسطح اخونماذج مصغرة من البيوت المحمية مركز الحاضنات باستخدام ا ضاءة ا صطناعية Plant factory
الزراعية

Q1

36

المناقصة لتوريد عدد  44مادة كميائية
مناقصة لتوريد مواد وأدوات لمختبر ا نسجة النباتية وهرمونات انبات وأدوات مختبرية ستخدامها
في تشغيل مختبر ا نسجة النباتية الجديد بهورة
بمركز المختبرات الزراعية في هورة عالي
عالي

Q2

37

مناقصة لتوريد مبيدات لوقاية النبات

مناقصة لتوريد  1750كجم و  7110لتر مبيدات
زراعية  ،و  7500مصيدة و فرمون و هي
مدعومة لوقاية النبات

Q1

38

توريد اغطية ب ستيكية للبيوت الزراعية المحمية

توريد عدد  300طية من ا غطية الب ستيكية
المستخدمة في البيوت المحمية

Q1

39

طرح مناقصة جديدة للقيام بجميع الخدمات
الزراعية والصيانة بشكل مستمر ومناسب في
مواقع الوكالة ويتضمن )تقليم ا شجار والنباتات -
قص المسطحات الخ اء  -مكافحة الحشائش -
مناقصة تنفيذ وصيانة جميع الخدمات الزراعية في خدمة اشجار النخيل  -تنفيذ برامج التسميد وري
النباتات  -اعداد ا رض وزراعة الزهور الموسمية
مواقع شئون الزراعة
والخ وات  -اكثار النباتات وزراعة الشت ت -
رش المبيدات ومكافحة ا فات  -صيانة شبكات
الري( شاملة توفير جميع ا دوات المطلوبة نجاز
هذه ا عمال

Q1

40

تحديث شبكة الري بمزارع النخيل في مركز هورة تطوير شبكة الري بهورة عالي لري حوالي 1200
شجرة نخيل.
عالي

Q2

41

إنشاء شبكة ري حديثة لري ا شجار والمسطحات تطوير وتحديث شبكة ري تعمل آليا بالحديقة
النباتية بشئون الزراعة
الخ اء

Q3

42

إنشاء أسوار وبوابات لحماية المزارع التابعة لشئون تسوير المزارع التابعة دارة الثروة النباتية في ك
من هورة عالي ومزرعة توبلي والمزرعة ال قية
الزراعة

Q2

Q1

اء محركات جديدة لقوارب الرقابة البحرية
ضمن م وع تطوير الرقابة والتفتيش البحري

Q1

44

صيانة قوارب الرقابة البحرية

صيانة عدد  3من قوارب الرقابة البحرية

Q1

45

صيانة شبكات المصارف الزراعية )عقد زمني -
 (Term Contractلسنة 2023 - 2022

اعمال صيانة وانشاءات

Q2

46

تعقيم الك ب الضالة جراحياً

تعقيم الك ب الضالة جراحيا لمنع تكاثرها و الحد
من تواجدها قرب المجمعات السكنية من ضمن
خطة مكافحة ظاهرة انتشار هذا النوع من الك ب.

Q1

43

اء محركات لقوارب الرقابة البحرية

47

مناقصة المواد المعدات المختبرية

توفير المواد المختبريةللمختبرات البيطريةوهي
عبارة عن مستلزمات مختبرية ومعدات لفحص
العينات المرسلة من ا قسام ا خرى

Q1

48

مناقصة اللقاحات البيطرية

توفير اللقاحات وا مصال ال زم لمكافحة
والمستوطنة
الوبائية
الحيوانية
ا مراض
والمشتركة

Q2

توسعة المحجر البيطري بمنطقة بوري

Q1

49

م

وع توسعة المحجر البيطري

ثانياً :خطة التأهيل المسبق
الرقم

موضوع التأهيل

وصف التأهيل

موعد الطرح التقريبي

No.

Prequalification Subject

Prequalification Description

Expected Release Date

1

التأهيل المسبق للمقاولين قامة منشأة التدوير اختيار المقاولين المؤهلين لتصميم وإنشاء
مصنع التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة
وحرق النفايات وتحويلها إلى طاقة

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

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.

