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ارخ :    م16/06/2020ال

  
  

  استدراج عروض أسعار 
  كشاف إنارة شمسي

WN/ Initiative /2020-06-33 
 
  

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

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

    
عة إلى رغب ت كة وصال التا ة الثقافة و الفكر ش كشاف إنارة استدراج عروض أسعار تورد  الحر في جمع

ذ مشروع شمسي  والمحالتالشرات فعلى من يرغب في المشاركة من ،  SCLR، وذلك من خالل تنف
ة :  ه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط التال   المرخصة حسب االصول ، عل

  
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
مة المضافة  .3 ة الق   السعر شامل ضر
لغ عن إرفاق شهادة خصم ضربي من المنبع  .4 ل.  $350في حال زادة الم الش عادله    أو ما 
أقل األسعار .  .5 ة غير ملزمة   الجمع
ة  .6 س ادة أو النقصان ب لة لل ة قا م  .%25ال
ة الحق في تجزئة العرض عند الحاجة لذلك.  .7  للجمع
لعملة ا .8  لعرض : الش
ع .9  مدة سران العرض : أسب

  على المورد ختم وتوقيع العرض .10
ة عشر موعد استالم العروض الساعة  .11 احا  الحاد ــــخ ص  .م18062020بتار
تم فتح العروض الساعة  .12 ةس ــــخ  ظهرا  عشر الثان  .م18062020بتار
س .13 خان يو سي    سلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ

  
  

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

  
  مالحظة: 

فضل عينة " العينة مستردة " - حي و ج توض   ارفاق كتال
  
  
  
ات                                       توقيع وختم المورد     ة الثقافة والفكر الحردائرة المشتر    جمع
     
  .............                                                   ............               ..........................  
  
  
  
  

ة  الوحدة  المواصفات  الصنف  الرقم م   ال
سعر 

الوحدة 
NIS  

االجمال
شأ  NISي     لد الم

1  

د   تور
كشاف 

إنارة 
  شمسي

د كشاف إنارة شمسي حسب  تور
ة:   المواصفات التال

 وات 50قوة االنارة:  -
ضلون  -  االنارة: أب
 ساعة على األقل 12مدة االنارة:  -
شاف - ة جسم ال ل : والخل معدني غير قا

 للصدأ
ع وق - ة: ن ة   20وة الخل وات ضوئ

ة   شمس
ة - الهواء والماء : (مقاوم للعوامل الج

ة  Id66) والرط
ل  - ة في الل الرؤ سمح  يوفر منطقة آمنة 

 دون عناء
ب ا - س انة دورة  حتاج الى ص رتفاع ال 

اء ه  وانخفاض ال
د - ل ج ش ــــع االضاءة  س لتوز عا  مزود 
طارة - ع ال يوم سعة ون   5 2*3.7: لي

 أمبير
كي + رموت كنترول - م: أوتومات  التح

ت ب شاف متين مرفق معه ذراع ت  لل
ةخالو  ل سهل ل   ش

 25 كشاف

 

    

ل الش األرقام        اإلجمالي 

ل الش    حروف  اإلجمالي 


