وزارة ا

شغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني )بلدية المنطقة الجنوبية(

)Ministry of Works, Municipalities Affairs and Urban Planning (Southern Area Municipality
الرقم

موضوع المناقصة

وصف المناقصة

موعد الطرح التقريبي

No.

Tender Subject

Tender Description

Expected Release Date

1

توفير لوحات معدنية للعناوين

Q4

توفير لوحات معدنية للعناوين

2

شفط مياه ال

3

توفير وتركيب كاميرات امنية بالسوق الشعبي توفير وتركيب كاميرات امنية بالسوق الشعبي
المرحلة الثانية
المرحلة الثانية

شفط مياه ال

ف الصحي

Q1

ف الصحي

Q2

4

تطوير تقاﻃﻊ ﺳند

زراعة وتجميل الزوايا والمثلثات

Q3

5

تطوير الشارع المواجه لجامعة بوليتكنك

زراعة اشجار الزينة والشجيرات

Q3

6

تطوير الزراعة بشارع المعسكر

تكثيف زراعة ا شجار والشجيرات

Q3

7

زراعة مشتل فسائل النخيل

زراعة  1000فسيلة

Q3

8

زراعة واحات ا شجار المحلية

زراعة ا شجار على جانبي مدخل مثلث مدرﺳة
الشيخة حصة

Q3

9

تطوير اﺳتراحة اﺳكان الرفاع

تطوير منطق لعب ا ﻃفال ،وانشاء جلسات
عائلية

Q3

10

تطوير اﺳتراحة 910

تركيب العاب جديدة ومظ ت

Q3

11

صيانة المزروعات بالشوارع الرئيسية

صيانة المزروعات بالشوارع الرئيسية

Q1

12

شفط مياه ال

13

صيانة ا نارة في ﺳوق مدينة عي

14

اﺳتثمار مبني البلدية في مدينة عي
 08018740مجمﻊ 809

شفط مياه ال

ف الصحي
الشعبي

ف الصحي

صيانة ا نارة في ﺳوق مدينة عي

Q2
الشعبي

عقار رقم اﺳتثمار مبني البلدية في مدينة عي
 08018740مجمﻊ 809

عقار رقم

Q2
Q3

15

اﺳتثمار ملعب حديقة مدينة زايد

اﺳتثمار ملعب حديقة مدينة زايد

Q1

16

اﺳتثمار العقار  09064234مجمﻊ 934

اﺳتثمار العقار  09064234مجمﻊ 934

Q2

17

تكثيف الزراعة بشارع ا ﺳتق ل

زراعة الجانب الشمالي من كوبري مدينة عي
باتجاه ﺳند

Q4

18

تكثيف الزراعة على شارع الز ق

زراعة ﺳياج ا شجار والشجيرات

Q4

19

تطوير اﺳتراحات مجمﻊ 801

تركيب ارضيات مطاﻃية وعشب صناعي والعاب
جديدة ومظلة

Q4

20

تطوير حديقة وادي السيل القديمة

تطوير منطقة ا لعاب وتركيب مظ ت

Q4

21

تطوير حديقة ﺳافرة

تركيب العاب جديدة ومظ ت وتطوير منطقة
لعب ا ﻃفال

Q4

22

تطوير شارع  16ديسمبر

زراعة الجانب الجنوبي من الشارع با شجار
والشجيرات

Q4

23

تطوير تقاﻃﻊ شارع الرفاع مﻊ شارع المعسكر

زراعة /او تجميل باﺳتخدام المواد التجميلية الغير
زراعية حسب توفر المياه في الموقﻊ

Q4

24

زراعة واجهة إﺳكان مدينة عي

الموازية لشارع
زراعة واجهة اﺳكان مدينة عي
الشيخ ﺳلمان با شجار والشجيرات ومغطيات
التربة

Q4

25

زراعة مدخل شارع المحزورة

زراعة جانبي الطريق بمغطيات التربة وا شجار
والشجيرات

Q4

26

تطوير شارع ام النعسان

توصيل المياه
ومغطيات التربة

27

تطوير ﺳاحل الدور

تركيب العاب جديدة وجلسات مظللة وتكثيف
الزراعة

Q4

28

توصيل شبكة المياه المعالجة

شارع ام النعسان – شارع الز ق – منتزه الحنينية
– منطقة اﺳكان ﺳافرة

Q4

29

تطبيق نظام الطاقة الشمسية في الري

شارع القدس – شارع الز ق – شارع الرفاع –
شارع الشيخ ﺳلمان

Q4

30

تطوير حديقة جو

تطوير ا لعاب والمرافق

Q4

31

تكثيف الزراعة بشارع ولي العهد

زراعة الرصيف ا وﺳط بسياج زراعي وزارع
الجانب الجنوبي من الشارع

Q4

32

تطوير الزراعة بشارع الشيخ ﺳلمان

 تكثيفمن دوار الساعة باتجاه مدينة عي
الزراعة وتجميل الشارع بالتنسيق مﻊ ادارة الطرق
لرصف جوانب الطريق

Q4

33

تطوير ﺳاحل عسكر

تركيب العاب جديدة تخدم جميﻊ الفئات العمرية
وذوي الهمم – تركيب مظ ت وتكثيف الزراعة

Q4

34

تطوير حديقة ﺳافرة القديمة

انشاء ممر للم  ،وجلسات مظللة ن والعاب
رياضية  ،وتكثيف الزراعة

Q4

35

تطبيق نظام الطاقة المستدامة

تطبيق اﺳتخدام الطاقة المستدامة لتشغيل
العامة
الشوارع
في
الكهرباء
الطاقة الشمسية وﻃاقة الرياح

Q4

36

تطوير اﺳتراحتي مجمﻊ 939

تركيب العاب جديدة وجلسات مظللة وتطوير
مناﻃق اللعب

Q4

37

تطوير اﺳتراحة جري الشيخ المجاورة للمسجد

تركيب العاب جديدة وجلسات وتطوير ا رضيات

Q4

38

تطوير الزراعة في مدينة زايد

إزالة المزروعات التالفة  /القديمة وتطوير وتجميل
الشوارع الداخلية لمجمﻊ 720

Q4

39

زراعة زوايا دوار أبو ظبي

زراعة ا شجار ومغطيات التربة

Q4

المعالجة

وزراعة

ا شجار

Q4

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

