The Ministry of Housing would like to announce the following tender:
Tender Title
LEASING OF 5 NOS.
VEHICLES TO MINISTRY OF
HOUSING FOR PERIOD OF
18 MONTHS



Tender
No.

Category

Initial
Bond

Tender
fees

HP/08/17

Local Car
Leasing
Companies

BD 500/-

BD 15
Cheque

Closing Date
Date
Time
Wednesday
10/05/2017

13:30

The qualified companies are invited to participate in the above internal tender shall pay a
non-refundable documents fees as mentioned above by the presence of the Company's
representative to Ministry of Housing, building No.1531 - Road No. 1706 - Block No. 317–
Kingdom of Bahrain during office hours starting from Sunday, 23rd April, 2017 with a copy
of this advertisement to pay the fee in the form of a cheque to the cashier in the Human &
Finance Directorate – 4th floor who will issue a receipt in duplicate. A copy of the receipt
should be presented to the Cost Engineering Section to issue the documents – 8th floor
Tel.: 17533000-ext. 519, 17528347, fax: 17536953. The Tenderer should include and
enclose in his offer the Initial Bond for the amount specified above value or at the rate of
1% of the Tender value whichever amount is lesser, provided that no initial bond’s value
shall be less than BD. 100/-. The Tender Bond should be Cash or in the form of a Certified
Check, Bank Guarantee or Insurance Policy valid for 180 days from the closing date. For
further information please contact on (17533000 ext. 519).



The Works Comprise:
1. LEASING OF 5 NOS. VEHICLES TO MINISTRY OF HOUSING FOR PERIOD OF 18 MONTHS.



Offers should be deposited in the tender box no. 03 provided at Ministry of Housing, Cost
Engineering Section, 8th Floor, Building No. 1531, Road No. 1706, Block 317, Diplomatic Area,
Manama, Kingdom of Bahrain.



This Tender should comply with the provisions of the General Tenders Regulations, No. (36) for
the year 2002, and it’s executive Regulations No. (37) for the year 2002 and also to comply
with the Prime Minister’s Resolution No. 21 for 1987 giving priority to National Products and
products of National Origin.



In addition to the above, the tenderer shall:
1. Enclose copy of the Commercial Registration Bill, for the current year, and has to be
included/matched with the tender subjects.
2. Enclose a Certificate of Compliance with the Employment Percentages for Bahraini
Manpower issued by the Ministry of Labour.
3. All Tender Documents (Original / Copy) which have been submitted with the offer
should be stamped with the Company Stamp.
This advertisement is considered to be a supplementary to the Tender Documents .



تعهٍ وسارة اإلسكاٌ عٍ طزح انًُاقصت انعايت انتانيت:
رقم
المناقصة

موضوع المناقصة

إستئجبر عدد  5سيبرات
لوزارة اإلسكبن لمدة 18
شهر





HP/08/17

التصنيف

قيمة
الضمان
االبتدائي

قيمة
وثائق
المناقصة

شركات تأجير
السيارات المحلية

500
دينار

15
دينارا
شيكا

الموعد النهائي لتقديم
العطاءات
اليوم
الوقت
والتاريخ

األربعبء
10/05/2017

03:1
ظهرا

فعلى الراغبٌن فً الدخول فً هذه المناقصة ممن تتوافر فٌهم الكفاءة والخبرة فً التصنٌف المذكور أعاله حضور
شخصي نًًثم انشزكت نًبُي وسارة اإلسكاٌ (يبُي  - 1531طزيق  - 1706يجًع  – 317يًهكت انبحزيٍ) خالل
ساعاث انذواو انزسًي يع إحضار صورة يٍ هذا اإلعالٌ ودفع انًبهغ حسب ما هو مبٌن أعاله غٌر قابل للرد في شكم
شيك يصذق نذى أييٍ انصُذوق بإدارة انًوارد انًانيت وانبشزيت– انطابق انزابع يقابم وصم يٍ َسختيٍ نهحصول عهي
انًستُذاث ،تسهى َسخت يٍ انوصم نقسى هُذست انتكانيف – انطابق انتاسع هاتف 17533000-ext. 519:أو
 ،17528347فاكس ، 17536953 :للحصول على وثائق المناقصة اعتبارا من يوم األحد  23 ,ابريل  ،2017على أن
ٌرفق مع العطاء مبلغ الضمان االبتدائً المشار إلٌه أعاله أو  %1من قٌمة العطاء أٌهما أقل ( و فً جمٌع األحوال
ٌجب أن ال تقل قٌمة الضمان االبتدائً عن  100دٌنار بحرٌنً) و ذلك نقدا أو فً شكل شٌك مصدق أو خطاب ضمان
مصدق أو بولٌصة تأمٌن من إحدى المؤسسات المالٌة المحلٌة على أن ٌكون هذا الضمان ساري المفعول لمدة ٌ 180وما
من تارٌخ األقفال .لمزٌد من االستفسار الرجاء االتصال على الرقم )(519 ext. 17533000
تشتمل أعمال المناقصة على:

 .0إستئجبر عدد  5سيبرات لوزارة اإلسكبن لمدة  18شهر.


تووودا العطوواءات فووً الصووندوق رقووم ( )03فووً يبُىىي وسارة اإلسىىكاٌ ،قسىىى هُذسىىت انتكىىانيف ،انطىىابق انثىىايٍ  ،انًبُىىي رقىىى
 ،1331انطزيق رقى  ،1001يجًع  ،310انًُطقت انذبهوياسيت ،انًُايت ،يوو األربعاء 2013/8/3قبم انساعت  01:30و.



تخضوع هوذه المناقصوة ألحكوام المرسووم بقوانون رقوم ( )36لسونة  2002بشوأن تنيوٌم المناقصوات و المشوترٌات والمبٌعووات
الحكومٌووة و الئحتووه التنفٌذٌووة الصووادرة بالمرسوووم رقووم ( )37لسوونة  2002إضووافة إلووى االلتووزام بشووروط المناقصووة ،وكووذلك
االلتزام بقرار مجلس الوزراء رقم ( )21لسنة 1987م الخاص بإعطاء األولوٌة للمنتجات الوطنٌوة والمنتجوات ذات المنشوأ
الوطنً.



كما ٌجب مراعاة الشروط التالٌة :
أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري على أن تكون مشتملة على نشاط موضوا المناقصة.
.0
أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل .
.2
ضرورة ختم جمٌع المستندات ( األصلٌة أو المصورة ) المقدمة ضمن العطاءات بخواتم الشوركة أوالمؤسسوة أو
.:
الجهة مقدمة العطاء.
ٌعتبر هذا اإلعالن مكمال لوثائق المناقصة



