هيئة التخطيط والتطوير العمراني
Urban Planning & Development Authority
أو ً :خطة المناقصات
الرقم

موضوع المناقصة

وصف المناقصة

موعد الطرح التقريبي

No.

Tender Subject

Tender Description

Expected Release Date

1

2

3

4

5

6

7

8

مناقصة ختيار المورد المناسب لتزويد الهيئة
عن طريق التأجير بأجهزة الطباعة متعددة
الوظائف بإمدادات شاملة من أحبار الطباعة
عقد توفير طابعات متعددة الوظائف وصيانة وقطع الغيار مع الصيانة والدعم الشاملين،
وتوريد المواد ا سته كية للطابعات متعددة با ضافة إلى توفير وتوريد أحبار الطباعة والقطع
ا سته كية لجميع أجهزة الطباعة الحالية في
الوظائف بالهيئة
الهيئة  .با ضافة إلى توفير برنامج مركزي دارة
جميع عمليات النسخ والطباعة بالهيئة حتى 31
ديسمبر 2025
مناقصة لتوفير خدمات الدعم الفني للخدمات توفير أيدي عاملة مساندة عدد ) (1لتوفير خدمات
تقنية المعلومات
التقنية بالهيئة
مناقصة ختيار المورد المناسب لتزويد هيئة
مناقصة تزويد خدمة ا نترنت ا اسلكية ) Internetالتخطيط والتطوير العمراني )(UPDAبخدمة
(Wifi
ا نترنت ا اسلكية )  (Internet Wifiمن  1يوليو
 2022حتى  31ديسمبر 2024
اء مكاتب جديدة للمستشارين ،المدراء ورؤساء
ا قسام وغرف ا جتماعات ومركز خدمة
اء اثاث للمقر الجديد للهيئة في مبنى المراجعين والبالغ عددهم تقريبا  40مكتب في
مناقصة
المقر الجديد للهيئة في مبنى المساحة
المساحة والتسجيل العقاري
والتسجيل العقاري موزعين على  4طوابق )
ا رض/الثالث /التاسع  /الحادي ع (.
توفير أجهزة حاسب الي محمول لموظفي الهيئة
مناقصة توفير أجهزة حاسب الي محمول
المستجدين
توفير نظام تنظيم ا نتظار لمركز المراجعين
مناقصة لتزويد الهيئة بنظام دارة وتنظيم قوائم والمستثمرين لهيئة التخطيط والتطوير العمراني
ا نتظار
للمقر الجديد لي مبنى المساحة والتسجيل
العقاري
مناقصة توفير أجهزة و أنظمة ا من والتحكم
بالدخول والخروج والكاميرات ا منية وأجهزة
مناقصة توفير أجهزة وأنظمة ا من
ضبط الحضور وا ن اف للمقر الجديد لهيئة
التخطيط والتطوير العمراني.
مناقصة توفير شاشات لقاعات ا جتماعات في
مقر الهيئة الجديد مع المستلزمات ا ساسية
مناقصة توفير أجهزة العرض وا جتماعات
لغرف ا جتماعات و الشاشات التعريفية بمقر
خدمة العم ء
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ثانياً :خطة التأهيل المسبق
الرقم

موضوع التأهيل

وصف التأهيل

موعد الطرح التقريبي

No.

Prequalification Subject

Prequalification Description

Expected Release Date

1

ترغب الهيئة بتأهيل ال كات والمكاتب
ا ستشارية المتخصصة في مجا ت الدراسات
المرورية بهدف تمكين عم ء الهيئة من القطاع
الخاص والمطورين للمشاريع التنموية من اختيار
ال كة ا ستشارية ا نسب من القائمة المؤهلة
فقط لعمل الدراسات المرورية المطلوبة والتي
مناقصة التأهيل المسبق في مجال الدراسات
سيتم تقديمها للهيئة لمراجعتها واعتمادها تمهيداً
المرورية
للترخيص للم وع بناء على ا جراءات المعمول
بها  .ويأتي هذا ا جراء لتطوير آليات العمل
ومخرجات الدراسات المرورية للمشاريع التي تتم
من قبل القطاع الخاص في جميع المناطق ،مما
سينعكس إيجاباً على جودة وإنسيابية الحركة
المرورية في شوارع المملكة

خطة المشتريات المذكورة أع ه هي خطة أولية قابلة للتغيير و
إشعار بالتغيير أو
التعديل من وقت خر دون الحاجة إلى ن
التعديل ،و تعتبر هذه الخطة طرحاً للمناقصة ،كما أن
المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات المزمع طرحها
بناء 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.

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.

