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  استدراج عروض أسعار 
الط   فني 

CC/Service/2019-10-55 
 
  

 ..............................................  رقم المشتغل مرخص   ......... .....اسم مقدم العرض  ........... 
 

فون .....................................العنوان  ..............   ..........................جوال   .   -...        رقم تل
  

    
ة الثقافة و الفكر الحر فيالمركز الثقافي التابع إلى رغب ي الط   جمع استدراج عروض أسعار للتعاقد مع فني 

ة ب ترون ذ مشروع الحاضنة االل ل ، وذلك من خالل تنف فعلى من يرغب في المشاركة من ،  Heksمن تم
ه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات واألفراد المرخصة حسب االصول الشرات والمحالت  ، عل

ة :    والشروط التال
  

ة الثقافة و الفكر الحر ا .1 اسم جمع   لفاتورة 
ك خالل  .2 ش لغ  د الم سد ــــخ استالم الفاتورة 28يتم    يوم من تار
ة الق .3   مة المضافة السعر شامل ضر
  إرفاق شهادة خصم ضربي من المنبع  .4
أقل األسعار .  .5 ة غير ملزمة   الجمع
ة  .6 س ادة أو النقصان ب لة لل ة قا م  .%25ال
ل .7  عملة العرض : الش
ع .8  مدة سران العرض : أسب
ة  .9 عد موافقته على عمل م األعمال وصرف المستحقات وفق  استالم المهندس المشرف و سل يتم 

 ن خالل انجاز األعمال وفق األصول. الصرف م
  على المورد ختم وتوقيع العرض .10
احا موعد استالم العروض الساعة  .11 ة عشر ص ــخ الحاد ــ  م. 07102019بتار
تم فتح العروض الساعة  .12 ة عشر والنصفس ـــخ  الحاد ـ  م. 07102019بتار
س .13 خان يو سي    سلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ

  
  

ات                                       وختم المورد    توقيع   ة الثقافة والفكر الحردائرة المشتر    جمع
     
  .............                                                   ............               ..........................  
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  :  المواصفات

 

   
  

  مالحظات : 
  

ذ هو  -  دء العمل 7المدة المتوقعة للتنف ــخ  ــ ام من تار  ا
ة تحتوى  -  م سيرة ذات سل قة مع صور ان امكن عنعلى المتقدمين  ــــخ  اعمال سا    7102019حتى تار
دء األعمال  -  ــــخ المتوقع ل ــــخ التار   13102019تار

  
  
  
  

ة  الوحدة  المواصفات  الصنف  الرقم م   ال
سعر 

الوحدة 
NIS  

االجمالي  
NIS  

  مواد بناء 

الط ( مقاول ) ل .1 ب الحاجة الى فني  ترك
انى ا اس ة    كرام ترون  في الحاضنة االل

ل  المقاس حسب ما يتم اعتماده من ق
ــع .  650لمساحة المهندسين .   متر م

ه خبرة ال تقل عن  .2 كون لد  5ان 
الك  سنوات في اعمال ال

ه  .3  القدرة على تحمل ضغوط العمل لد
عامل للمساعدة في انجاز  3-2توفير  .4

 العمل . 
عمل مفلفلة من االسمنت والرمل  .5

  حسب اعتماد المهندس. 
اه.  .6 ط الميول لزوم تصرف الم   ض
ل .7 ان ب ال   ترك
ب .8 ة الترو  حسب األصول الهندس

متر 
ــع   م

650 

 

  

األرقام  لاالجمالي     ش

الحروف  لاالجمالي      ش


