وزارة المواص ت وا تصا ت
Ministry of Transportation and Telecommunications
أو ً :خطة المناقصات
الرقم

موضوع المناقصة

وصف المناقصة

موعد الطرح التقريبي

No.

Tender Subject

Tender Description

Expected Release Date

1

تشييد برج رصد جوي جديد

تشييد برج رصد جوي جديد

Q1

2

نظام )Building Management System (BMS

تركيب نظام جديد لخدمة لمراقبة وادارة النظم

Q1

3

عقد الصيانة السنوية ل نظمة ا منية

صيانة المعدات وا نظمة ا منية والمولدات
الكهربائية وبطارية الطوارئ في مرافق شئون
الموانئ والم حة البحرية

Q2

4

أنشاء غرفة عمليات دارة الكوارث وا زمات
أنشاء غرفة عمليات دارة الكوارث وا زمات خاصه
خاصه بشئون الموانئ والم حة البحرية
بشئون الموانئ والم حة البحرية

Q2

5

إنشاء وتطوير مرافق المحطة بحسب التصاميم
ا عمال ا نشائي لتطوير محطة توقف الحاف ت
التي سيتم إعدادها لزيادة الطاقة ا ستيعابية
في السلمانية
للمحطة

Q2

6

إعداد التصاميم التفصيلية لتطوير التوسعة
المقترحة لمحطة المنامة الرئيسية بحسب
إعداد التصاميم الخاصة بتطوير توسعة محطة
ا شتراطات والمواصفات المطلوبة لزيادة
المنامة الرئيسية للحاف ت
الطاقة ا ستعيابية للمحطة وتقديم خدمات
أفضل للمستخدمين

Q3

7

ساحات استراحة الشاحنات

تطوير مواقع استراحة الشاحنات التي تم دراستها
من قبل الوزارة لتوفير المرافق والبنية التحتية
ال زمة لذلك

Q4

8

المحيطة لدعم
دراسة إمكانية تطوير ا را
المحيطة لدعم
دراسةإمكانية تطوير ا را
استخدام أنماط النقل الجماعي ) (TODوا ثر
استخدام أنماط النقل الجماعي ) (TODوا ثر المرور
المرور لمحطة الملك حمد الدولية
لمحطة الملك حمد الدولية

Q2

9

المحيطة بمحطات
المحيطة بمحطات دراسة إمكانية تطوير ا را
دراسةإمكانية تطوير ا را
توقف مترو البحرين لدعم استخدام أنماط النقل توقف مترو البحرين لدعم استخدام أنماط النقل
الجماعي )(TOD
الجماعي )(TOD

Q2

10

تهيئة مسار ج

دراسة تحويل الخدمات المتأثرة وتحديد مسارات
التحويل

Q2

11

اعداد التصاميم التفصيلية الخاصة بالمحطة
اعداد التصاميم الخاصة بمحطة الملك حمد الدولية
الرابطة بج الملك حمد للبدء بالتنفيذ
وجميع ملحقاتها

Q4

12

دراسة الطرق المتأثرة بمسار مترو البحرين
الخدمات ا ستشارية عادة تصميم الطرق المتأثرة
وإعادة تصميمها لتهيئة المسار بالكامل
بم وع مترو البحرين للمرحلة ا ولى

Q2

13

توفير البنى التحتية والمسارات الخاصة
توفير البنى التحتية الخاصة بمسار المركبات ذاتية
بالمركبات ذاتية القيادة في مملكة البحرين
القيادة

Q2

14

تقديم الخدمات ا ستشارية لدراسة وتخطيط
إعداد المخطط الهيكلي لشبكة المواص ت العامة
وتحديد المخطط الهيكلي لشبكة المواص ت
في مملكة البحرين
العامة حتى عام 2055

Q4

الملك حمد

15

تعيين كة استشارية لصياغة قانون النقل البري
والقوانين التابعة ا خرى

صياغة قانون النقل البري والقوانين التابعة ا خرى

Q3

16

ترجمة القرارات الوزارية الصادرة عن إدراة النقل
تعيين كة لترجمة القرارات الوزارية الصادرة عن
البري
إدراة النقل البري

Q3

17

تشمل الطباعة جميع أنشطة النقل والسواق
طباعة ملصقات وإصدار بطاقات تعريفية خاصة
العامليين
بمركبات وسواق أنشطة النقل البري

Q2

18

طباعة الطوابع

طباعة الطوابع

Q2

19

توفير سعاة بريد

توفير سعاة بريد

Q1

Redevelopment of MTT website with new
MTT website re-development
branding

Q1

New application for licenses, inspections
and other marine services for "Marine Online Portal for Marine Safety
Safety and Environmental Protection Environmental Protection
"Directorate

Q1

IT Requirements for post branches

Q2

20

21

and

22

)Enhancement for Post (Branches

ثانياً :خطة التأهيل المسبق
الرقم

موضوع التأهيل

وصف التأهيل

موعد الطرح التقريبي

No.

Prequalification Subject

Prequalification Description

Expected Release Date

تأهيل الموردين /المصنعين القادرين على توفير
هذه المحطات لمملكة البحرين

Q1

1

تصميم محطات توقف حاف ت النقل الجماعي

خطة المشتريات المذكورة أع ه هي خطة أولية قابلة للتغيير و
التعديل من وقت خر دون الحاجة إلى ن إشعار بالتغيير أو
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.

