وزارة ا شغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني )بلدية المحرق(
)Ministry of Works, Municipalities Affairs and Urban Planning (Muharraq Municipality
الرقم

موضوع المناقصة

وصف المناقصة

موعد الطرح التقريبي

No.

Tender Subject

Tender Description

Expected Release Date

1

صيانة الزراعة على الشوارع

توفير أيدي عاملة لصيانة المزروعات وشبكة الري
لشوارع المحرق

Q1

2

توصيل المياه المعالجة

توفير وتركيب أنابيب لمد شبكة ري لتوصيل
المياه المعالجة

Q1

3

أدوات ري

توفير أدوات ري لصيانة المزروعات الموجودة في
شوارع المحرق

Q2

4

ألعاب أطفال

توفير ألعاب لحدائق ومما

5

تطوير شبكة الري

تطوير شبكة الري الموجودة حاليا

Q3

6

صيانة حدائق

صيانة مرافق ومحتويات الحدائق

Q3

توفير وتركيب مظ ت لمناطق ا لعاب

Q3

توفير وتركيب أرضيات مطاطية لمناطق ا لعاب

Q3

Q3

المحرق

7

م

8

ارضيات مطاطية ل لعاب

9

تشييد وتشغيل مواقع إع نية عدد  3من نوع يوني
بول

تأجير مواقع إع نية على ج

10

تشييد وتشغيل مواقع إع نية عدد  3من نوع يوني
بول

تأجير مواقع إع نية شارع الحوض الجاف

Q2

11

تشييد وتشغيل موقع إع ني واحد من نوع لوحة
إلكترونية

تأجير مواقع إع نية على شارع ديار المحرق

Q2

12

تشييد وتأجير مواقع إع نية عدد  2من نوع تأجير مواقع إع نية على ج
شارع الحوض الجاف
ﺳكافولدنﻎ

13

تشييد وتأجير مواقع إع نية لعدد  4إع نات من نوع
يوني بول

وع تظليل ا لعاب

الشيخ خليفة

الشيخ عي

Q2

و

Q4

تأجير مواقع إع نية على ق لي و أمواج و عراد

Q4

14

إع نية
مواقع
تأجير
المجموعة ا ولى – عدد 49

على

أعمدة

إنارة تأجير مواقع إع نية على الشوارع في محافظة
المحرق

Q3

15

إع نية
مواقع
تأجير
المجموعة الثانية – عدد 46

على

أعمدة

إنارة تأجير مواقع إع نية على الشوارع في محافظة
المحرق

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.

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

