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ال ار خ 2019/03/31 :م

استدراج عروض أسعار
تور د جهاز مكسر صوت وما ك سج ل

CC/EQ/2019-03-16
اسم مقدم العرض  ..............................................رقم المشتغل مرخص
العنوان ......................................................

رقم تل فون  -جوال

.........................
...........................

ﻳرﻏﺐ المركز الثقافي التابع إلى جمع ة الثقافة و الفكر الحر في تور د جهاز مكسر صوت وما ك سج ل
 ،وذلك بتم ل مﻦ  ، CAFODفعلى مﻦ ﻳرﻏﺐ في المشاركة مﻦ الشر ات والمحﻼت المرخصة حسﺐ
اﻻصول  ،عل ه تعبئة العرض وذلك حسﺐ المواصفات والشروط التال ة :
 .1الفاتورة اسم جمع ة الثقافة و الفكر الحر
 .2ﻳتم سد د الم لغ ش ك خﻼل  28ﻳوم مﻦ تار ـ ــخ استﻼم الفاتورة
 .3السعر شامل ضر ة الق مة المضافة
 .4إرفاق شهادة خصم ضر بي مﻦ المنبع
 .5الجمع ة ﻏير ملزمة أقل اﻷسعار .
 .6ال م ة قا لة لل ادة أو النقصان ب س ة .25%
 .7عملة العرض  :الش ل
 .8مدة سر ان العرض  :أسب ع
 .9على المورد ختم وتوقيع العرض
 .10موعد استﻼم العروض الساعة الثان ة عشر ظهرا بتار ـ ــخ 2019 04 02م.
 .11س تم فتح العروض الساعة الثان ة عشر والنصف ظهرا بتار ـ ــخ 2019 04 02م.
 .12سلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتﺐ الرئ سي خان ﻳو س
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المواصفات :
الرقم

الصنف

1
جهاز
صوت
وما ك
سج ل

2

المواصفات
تور د جهاز مكسر صوت حسﺐ
المواصفات التال ة :
 مكسر صوت عشر قنوات – لد ه
 3خطوط تحت الهواء مستقل
عﻦ القنوات – لد ه قناة لجهاز
التك اك مستقل لمهندس
الصوت
- ﻳتوفر في ل قناة ازرار تح م
)(solo, sub, main, mute
اﻹضافة إلى مفاتيح  EQومفتاح
 AUXللتح م ما تحت الهواء
 نوع ة ذات جودة عال ة
تور د ما ك سج ل حسﺐ
المواصفات التال ة :
ما ك سج ل أحترافي كوندﻳ سر
ﻷس دﻳو إذاعي مع كرت تح م
داخلي ه أزرار التح م )احتواء،
إتجاهيﻦ ،أحادي( نوع ة ذات جودة
عال ة

الوحدة

جهاز

ما ك

سعر
ال م ة
الوحدة NIS

اﻻجمالي
NIS

لد
الم شأ

1

1

اﻻجمالي اﻷرقام ش ل
اﻻجمالي الحروف ش ل
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