وزارة شئون الشباب والرياضة
Ministry of Youth and Sports Affairs

الرقم

موضوع المناقصة

وصف المناقصة

موعد الطرح التقريبي

No.

Tender Subject

Tender Description

Expected Release Date

1

إنشاء صالة رياضية جديدة بنادي بوري

2

إنشاء ا تحاد البحريني للرياضات البحرية

3

إنشاء مﺠلﺲ لقدامى ال عبين

4

إنشاء مقر لنادي باربار الثقافي والريا

5

تطوير استاد النادي ا هلي

6

إنشاء مركز تمﻜين شباب السهلة الشمالية

7

إنشاء مركز تمﻜين شباب سلماباد

8

إنشاء مقر لنادي العﻜر الثقافي والريا

9

تمديد مناقصة التنظيفات العامة

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.

يشمل الم وع إنشاء صالة رياضية مقاس
 25x48متر مع المرافق والخدمات ال زمة.
يشمل الم وع على  ,قاعة استقبال  ,مﻜاتﺐ
إدارية ,مﺠلﺲ ,غرف التبديل مع المرافق الصحية,
يشمل م وع على إنشاء مﺠلﺲ لقدامى
ال عبين ,والذي سيحتوي على صالة مﺠلﺲ تسع
يشمل الم وع على مقر لنادي باربار  ,والذي
سيحتوي على قاعة استقبال ,صالة ألعاب قتالية,
يشمل نطاق الم وع على  ,إنشاء مباني جديدة
لزيادة غرف تغيير الم بﺲ ,أعمال تطوير وصيانة
إنشاء مركز شبابي والذي يتﻜون من قاعة
استقبال ,صالة متعددة ا غراض ,مﻜاتﺐ إدارية,.
إنشاء مركز شبابي والذي يتﻜون من قاعة
استقبال ,صالة متعددة ا غراض ,مﻜاتﺐ إدارية,.
يشمل نطاق العمل إنشاء مقر لنادي العﻜر,
والذي سيحتوي على صالة متعددة ا غراض,
توفير خدمات التنظيفات العامة للوزارة ومنشأتها
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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.

