وزارة ا
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موضوع المناقصة

وصف المناقصة

موعد الطرح التقريبي

No.

Tender Subject

Tender Description

Expected Release Date

1

تزويد وتوصيل مياه عذبة
عاميﻦ 2024-2023

مقدم الخدمة سوف يقوم بتوفير وتوصيل
مانة العاصمة لمدة
الكميات المطلوبة مﻦ المياه العذبة للمواقع التي
تحددها أمانة العاصمة حسب المواصفات

Q3

2

تشغيل وصيانة عدد  11نافورة لمدة عاميﻦ  -2023مقدم الخدمة سوف يقوم بتشغيل وصيانة عدد
 11نافورة لمدة عاميﻦ 2024-2023
2024

Q3

3

تشغيل وصيانة برك السباحة لمدة عاميﻦ -2022
2023

مقدم الخدمة سوف يقوم بتشغيل برك السباحة

Q2

4

صيانة برك السباحة لمدة عام واحد 2022

مقدم الخدمة سوف يقوم بصيانة وتصليح برك
السباحة

Q2

5

تزويد أيدي عاملة لمدة عاميﻦ 2023-2022

عمال البستنة وصيانة
تزويد بستانييﻦ
المسطحات اخ اء في الشوارع و الحدائق

Q3

6

مقدم الخدمة سوق يقوم بالتأكد مﻦ توفر حميع
توفير معايير الحماية والس مة في المباني التابعة
معايير الس مة والحماية حسب متطلبات ا دارة
مانة العاصمة
العامة للدفاع المدني

Q1

7

مقدم الخدمة سوف يقوم بتركيب مختلف
استئجار وتركيب مصابيح زينة بشوارع المنامة
مصابيح ا نارة للزينة بجميع شوارع محافظة
بمناسبة العيد الوطني المجيد
العاصمة بمناسبة العيد الوطني المجيد

Q4

8

تأهيل دورات مياه سوق المنامة المركزي

إعادة بناء دورات المياه العامة

Q1

9

تركيب مخزن مكثف كهرباء للسوق المركزي

تركيب مكثف اامكيفات لتقليل مﻦ تكلفة الكهرباء
في السوق المركزي

Q1

10

تركيب نظام الري ا لي لشارع الشيخ خليفة بﻦ
سلمان

تركيب نظام الري الذكي في الشوارع الرئيسية

Q1

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.

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.

