
موعد الطرح التقريبيوصف المناقصةموضوع المناقصةالرقم

No.Tender SubjectTender DescriptionExpected Release Date

توفير خدمات البستنة1

توفير عدد (5) ف��حين لخدمات البستنة في (9) 
مراكز صحية (مركز بنك البحرين والكويت الصحي 

- مركز بنك البحرين الوطني الصحي بالدير - 
مركز مدينة عي�� الصحي -  مركز أحمد بن علي 

كانو الصحي- مركز الشيخ جابر ا��حمد الصباح 
الصحي - مركز يوسف عبدالرحمن إنجنير الصحي 
- مركز جدحفص الصحي - مركز الشيخ عبدهللا 
بن خالد آل خليفة الصحي - مركز مدينة خليفة 

الصحي)

Q2

2
Shifting DOS Staff @PHC to Al Razi Health 

Center
Shifting DOS Staff @PHC to Al Razi Health 

Center
Q3

3
Constructing Isolation room at NBB Dair 

Health Center
Constructing Isolation Room at NBB Dair 

Health Center
Q3

4
Expanding of OPD & Laboratory waiting Area 

At BBK- Hidd Health Center 
Expanding of OPD & Laboratory waiting 

Area At BBK- Hidd Health Center 
Q3

5
Renovation Works at Sh. Jaber Al-Sabah 

Health Center

Modification Works to reception area, 
pharmacy section, nursing section and 

physiotherapy section.
Q3

6Water profing at various PHC properties Water profing at various PHC properties Q3

7
استبدال وحدات التكييف المركزية لمركزي عالي و 

الدير الصحيين
استبدال وحدات التكييف  المدمجة شاملة 
ا��عمال المدنية و الميكانيكية و الكهربائية

Q1

8
استبدال وحدات التكييف المركزية لمركز أحمد علي 

كانو الصحي
استبدال وحدات التكييف  المدمجة شاملة 
ا��عمال المدنية و الميكانيكية و الكهربائية

Q1

ترقية أنظمة التكييف بمراكز صحية مختلفة9
استبدال الضواغط و المباد��ت الحرارية 

للمكثفات و المبخرات
Q1

رة بمراكز صحية مختلفة10 ترقية أنظمة الكهرباء و ا��نا
رة القديمة  استبدال مقسمات الكهرباء و ا��نا

شاملة ا��عمال المدنية و الميكانيكية
Q1

استبدال أجهزة التكييف  بمراكز صحية مختلفة11
استبدال أجهزة التكييف المجزأة و ث��جات حفظ 

ا��دوية
Q1

12
استبدال كرا�� ا��سنان (شاملة المستلزمات 

ا��ضافية) بمراكز صحية مختلفة

استبدال كرا�� ا��سنان (شاملة المستلزمات 
ا��ضافية) شاملة ا��عمال المدنية و الميكانيكية و 

الكهربائية
Q1

13
استبدال أجهزة التعقيم (شاملة المستلزمات 

ا��ضافية) بمراكز صحية مختلفة
استبدال أجهزة التعقيم (شاملة المستلزمات 

ا��ضافية) شاملة ا��عمال الميكانيكية و الكهربائية
Q1

استبدال أجهزة المناداة بمراكز صحية مختلفة14
استبدال أجهزة المناداة شاملة ا��عمال 

الميكانيكية و الكهربائية
Q1

Q1استبدال أجهزة الترقيم ا��لي بمراكز صحية مختلفةاستبدال أجهزة الترقيم ا��لي بمراكز صحية مختلفة15

استبدال بدا��ت الهاتف بمراكز صحية مختلفة16
استبدال بدا��ت الهاتف شاملة ا��عمال 

الميكانيكية و الكهربائية
Q1

استبدال أجهزة الحريق بمراكز صحية مختلفة17
استبدال أجهزة الحريق شاملة ا��عمال 

الميكانيكية و الكهربائية
Q1

مراكز الرعاية الصحية ا��ولية

Primary Healthcare Centers



18
استبدال أجهزة المراقبة ا��منية (  CCTV  ) بمراكز 

صحية مختلفة
استبدال أجهزة المراقبة ا��منية (  CCTV  ) بمراكز 

صحية مختلفة
Q1

استبدال أجهزة طبية لقطاع الرعاية الصحية ا��ولية19
تزويد وتركيب ا��جهزة الحديثة مع توفير التدريب 

ال��زم
Q1

20
استبدال أجهزة طبية لقطاع الرعاية الصحية ا��ولية 

لقسم ا��سنان
تزويد وتركيب ا��جهزة الحديثة مع توفير التدريب 

ال��زم
Q1

توسعة مركز الكويت الصحي21
تزويد وتركيب ا��جهزة الحديثة مع توفير التدريب 

ال��زم
Q1

Q1تزويد وتركيب ا��ثاث و ا��جهزة الكهربائيةتوسعة مركز الكويت الصحي22

مركز ق��لي الصحي23
تزويد وتركيب ا��جهزة الحديثة مع توفير التدريب 

ال��زم
Q4

توسعة مركز ب��د القديم الصحي24
تزويد وتركيب ا��جهزة الحديثة مع توفير التدريب 

ال��زم
Q1

Q1تعيين ��كة تدقيق للقيام بعملية التدقيق الداخليتعيين ��كة تدقيق للقيام بعملية التدقيق الداخلي25

خطة المشتريات المذكورة أع��ه هي خطة أولية قابلة للتغيير و 
التعديل من وقت ��خر دون الحاجة إلى ن�� إشعار بالتغيير أو 

التعديل، و�� تعتبر هذه الخطة طرحاً للمناقصة، كما أن 
المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات المزمع طرحها 
بناًء 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.

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 المناقصات

