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BEG/ RB /2018-03-25 
  

ض /  م الع   / ..................  مرخص المشتغل رقم................................  اس مق

  / ...................  جوال  - تليفون رقم/ ......................................       العنوان
    

،  CCPوبتمويل من  يونس خان في الحر الفكر و الثقافة جمعيةمركز بناة الغد التابع ل رغبي
 عليه المشاركة في االصول حسب المرخصة الشركات من يرغب من فعلى ، استئجار باصات  في

  : التالية الشروطو المواصفات حسب وذلك العرض تعبئة
  

  الحر الفكر و الثقافة جمعية باسم فاتورةال .1
  الفاتورة استالم تاريخ من يوم 28 خالل بشيك المبلغ تسديد يتم .2
   المضافة القيمة ضريبة شامل السعر .3
   المنبع من ضريبي خصم شهادة إرفاق .4
 . المورد نفقة على التوريد .5
  العملة بالشيكل .6
  . األسعار بأقل ملزمة غير الجمعية .7
  .%25 نسبةب النقصان أو للزيادة قابلة الكمية .8
 .م15/03/2018 الخميس ظهرا الثانية عشرالساعة  العروض الستالم موعد آخر .9

 ..م15/03/2018 بتاريخ ظهرا والنصف ثانية عشرال الساعة العروض فتح سيتم .10
  يونس بخان الرئيسي المكتب في ومختوم مغلق ظرف في العروض تسلم .11

  

  
  
    المشتريات دائرة                                                 المورد وختم توقيع  

 ..........................                                                   .....................  
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  - : لمواصفاتا
  
   
  

  
  

  
  
  
  
  

    المشتريات دائرة                                                        المورد وختم توقيع
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