مراكز الرعاية الصحية الأولية
Primary Healthcare Centers

الرقم

موضوع المناقصة

وصف المناقصة

موعد الطرح التقريبي

No.

Tender Subject

Tender Description

Expected Release Date

1

أعمال توسعة وتحديث بمركز حمد كانو الصحي

صيانة وتحديث دورات المياه العمومية بالمركز

Q2

2

أعمال توسعة وتحديث بمركز محمد جاسم كانو
الصحي

توسعة وتحديث غرفة الانتظار ومكتب المختبر

Q2

3

أعمال توسعة وتحديث بمركز مدينة حمد الصحي

توسعة وتحديث قسم الرعاية بالمركز

Q2

4
5
6
7
8
9

استبدال وحدات التكييف المدمجة شاملة
استبدال وحدات التكييف المركزية لمركزي عالي و
الأعمال المدنية و الميكانيكية و الكهربائية
الدير الصحيين
استبدال وحدات التكييف المدمجة شاملة
استبدال وحدات التكييف المركزية لمركز أحمد علي
الأعمال المدنية و الميكانيكية و الكهربائية
كانو الصحي
استبدال الضواغط و المبادلات الحرارية
ترقية أنظمة التكييف بمراكز صحية مختلفة
للمكثفات و المبخرات
استبدال مقسمات الكهرباء و الإنارة القديمة
ترقية أنظمة الكهرباء و الإنارة بمراكز صحية مختلفة
شاملة الأعمال المدنية و الميكانيكية
استبدال أجهزة التكييف المجزأة و ثلاجات حفظ
استبدال أجهزة التكييف بمراكز صحية مختلفة
الأدوية
استبدال كراسي الأسنان (شاملة المستلزمات
استبدال كراسي الأسنان (شاملة المستلزمات
الإضافية) شاملة الأعمال المدنية و الميكانيكية و
الإضافية) بمراكز صحية مختلفة
الكهربائية

10

استبدال أجهزة التعقيم (شاملة المستلزمات
الإضافية) بمراكز صحية مختلفة

11

استبدال أجهزة المناداة بمراكز صحية مختلفة

12

استبدال بدالات الهاتف بمراكز صحية مختلفة

13

استبدال أجهزة الحريق بمراكز صحية مختلفة

14

توفير خدمات البستنة

15

توفير خدمات البستنة

استبدال أجهزة التعقيم (شاملة المستلزمات
الإضافية) شاملة الأعمال الميكانيكية و الكهربائية
استبدال أجهزة المناداة شاملة الأعمال
الميكانيكية و الكهربائية
استبدال بدالات الهاتف شاملة الأعمال
الميكانيكية و الكهربائية
استبدال أجهزة الحريق شاملة الأعمال
الميكانيكية و الكهربائية
توفير خدمات البستنة لعدد ( )4مراكز صحية
(مركز بنك البحرين والكويت الصحي  -مركز أحمد
بن علي كانو الصحي-مركز الشيخ جابر الأحمد
الصباح الصحي  -مركز يوسف عبدالرحمن إنجنير
الصحي )
توفير خدمات البستنة لمركز الشيخ عبدهللا بن
خالد آل خليفة الصحي

Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2

Q2
Q2
Q2
Q2

Q4

Q4

16

توفير خدمات البستنة

توفير خدمات البستنة لمركز مدينة خليفة الصحي

Q4

17

استبدال أجهزة طبية لقطاع الرعاية الصحية الاولية

تزويد وتركيب الاجهزة الحديثة مع توفير التدريب
اللازم

Q2

18

توسعة مركز الكويت الصحي

تزويد وتركيب الاجهزة الحديثة مع توفير التدريب
اللازم

Q2

19

مركز قلالي الصحي

تزويد وتركيب الاجهزة الحديثة مع توفير التدريب
اللازم

Q2

20

توسعة مركز بلاد القديم الصحي

تزويد وتركيب الاجهزة الحديثة مع توفير التدريب
اللازم

Q2

Q2

 سائقين خدمات صحيةا لمراكز الرعاية10توفير
الصحية الاولية

 سائق خدمات صحية15 توفير

21

Q3

Sending remider messages for patients
about their appointments

I-Seha SMS Services (to provide the short
messages reminder service for the patients
appointment)

22

Q3

(Laptops+Scanners+Printers+Projector+Pri
nt Servers+ Emergency Spares) Oustource
(Manpower -13) N/W devices

Maintenance of IT Assets & Preipherals

23

Q3

Network - N/W & Servers, Switches,
Routers, Core Switches, Servers, Saden
Cards Qty 2, Support HCS MOH/120/2015

Maintenance of Communication & Network

24

Q3

(to provide two webmaster/Web
developers to develop & implement Web
Pages/Web applications, maintains content
Webmaster for 12 months
and oversees day-to-day management of
the internet/intranet portals, and assures
quality and filing integrity of web pages.

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.

25

خطة المشتريات المذكورة أعلاه هي خطة أولية قابلة للتغيير و
التعديل من وقت لآخر دون الحاجة إلى نشر إشعار بالتغيير أو
 كما أن، ولا 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
 ولا يترتب على،والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية
تغيير أو تعديل الخطة المذكورة مسئولية مدنية أو غيرها على
.مجلس المناقصات والمزايدات أو الجهات المتصرفة

