مجلس الشورى
Shura Council

الرقم

موضوع المناقصة

وصف المناقصة

موعد الطرح التقريبي

No.

Tender Subject

Tender Description

Expected Release Date

أعادة بناء نظام المتابعه العام الداخلي بنظام
حديث بتقنيات حديثة تتناسب وتتوحد مع
مستوى نضج التحول الرقمي لبقية ا نظمة

Q1

1

2
3
4
5

منظومة العمل الت

يعي

وع استبدال نظام الموارد الب

ية

كة منفذة لم وع استبدال نظام الموارد الب ية تنفيذ م
والمالية
والمالية
التوجه لتعاقد لخدمة مبرمجين عدد أثنين للعمل
التعاقد لخدمات مبرمجين
على بناء وصيانة المشاريع الجديدة
أستبدال شاشات التلفزيون بقاعة المجلس
تطوير تقنيات العرض بقاعة المجلس الرئيسية
الرئيسية بأحدث الشاشات التقنية
اء أجهزة حاسب آلي محمولة لمنتسبي ا مانة استبدال ا جهزة المحمولة المنتهي العمر
لها يقدر العدد  40جهاز
ا فترا
العامة

Q4
Q1
Q3
Q2

6

تعاقد لخدمات هندسة وإدارة الشبكة وا تصا ت

تعاقد لخدمات هندسة وإدارة الشبكة وا تصا ت

Q2

7

تعاقد لخدمات دعم تكنولوجيا المعلومات

تعاقد لخدمات دعم تكنولوجيا المعلومات

Q2

8

تعاقد لخدمات الصيانة للشبكة وا تصا ت

تعاقد لخدمات الصيانة للشبكة وا تصا ت

Q2

9
10

11

12
13
14
15
16
17
18
19

توفير خدمة التامين الصحي للسادة ا عضاء
التأمين الصحي للسادة ا عضاء ومنتسبي المجلس
ومنتسبي المجلس وعوائلهم ربع سنوات تجدد
وعوائلهم 2023
كل سنة
استبدال ا ثاث الموجود لدى هئية المستشارين
اثاث مكاتب للمستشارين
القانونين لعدد ) (6مستشارين
تجهيز قاعة اجتماعات جديدة ومتطورة في مبنى
رقم  ،٥بأنظمة صوتية ومرئية ل جتماعات
تجهيز قاعة اجتماعات جديدة ومتطورة
والمناسبات
صحاب

دعم ا جهزة التقنية وا جهزة المساعدة
الساده ا عضاء
تطوير وصيانة أدوات وأجهزة أنظمة الصوت
والعرض في قاعات اللجان وا جتماعات والتدريب إعادة تجديد ا جهزة و ا نظمة في قاعات اللجان
ومجالس الضيافة
هندسة وتطوير م وع بحيرة البيانات وبرمجة
تعاقد لخدمات تطوير وهندسة برمجيات حديثة
 APIلمدة عام واحد
لبناء قواعد البيانات المنظومة الت يعيه
تعاقد لخدمات تطوير وبناء أنظمة سحابية
بالحوسبة السحابية أمازون لمدة عام واحد
إعادة تصميم وديكور قاعات ا جتماعات بمبنى إعادة تهيئة عدد خمس قاعات اجتماعات بمبنى
اللجان رقم )(3
اللجان رقم )(3
إعادة تصميم مكاتب موظفي المجلس في
تصميم مكاتب موظفي مجلس الشورى
مبنى إدارة الخدمات رقم ) (2للطابقين ) (2و)، (3
اء أجهزة ذكية للسادة ا عضاء

وكذلك المبنى ا داري رقم ).(5
وا ول بالمبنى
إنشاء قاعات بالطابق ا ر
انشاء قاعات ل جتماعات والضيافة
ا داري رقم )(5
أعمال النظافة والضيافة وخدمة المكاتب لمجلس أعمال النظافة والضيافة وخدمة المكاتب
لمجلس الشورى
الشورى

Q2
Q2

Q3

Q4
Q3
Q2
Q2
Q1
Q1
Q2
Q2

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

