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استدراج عروض أسعار  
HQ/EQ/2018-10-51 

 
  

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

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

    
ة الثقافة و الفكر الحر في ت ل من ضمن مشروع تالقي و، وذلك تورد جهاز صوت وملحقات رغب جمع تم

ة ( ة للتنم الة األلمان المرخصة حسب االصول ، الشرات  فعلى من يرغب في المشاركة من ،  )GIZالو
ه ة :  عل   تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط التال

  
ة الثقافة و الفكر الحر  .1 اسم جمع   الفاتورة 
ك خالل  .2 ش لغ  د الم سد ــــخ استالم الفاتورة 28يتم    يوم من تار
مة المضافة  .3 ة الق   السعر شامل ضر
  إرفاق شهادة خصم ضربي من المنبع  .4
أقل األسعار .  .5 ة غير ملزمة   الجمع
م .6 ة ال س ادة أو النقصان ب لة لل  .%25ة قا
ل .7  عملة العرض : الش
ع .8  مدة سران العرض : أسب
  على المورد ختم وتوقيع العرض .9
احا موعد استالم العروض الساعة  .10 ة عشر والنصف ص ــــخ  الحاد  م. 09102018بتار
تم فتح العروض الساعة  .11 ة عشرس ــــخ  ظهرا  الثان  م. 09102018بتار
س سلم العروض في .12 خان يو سي    ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ

  
  
  

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

  
  مالحظة : 

ة  - ج فني يوضح المواصفات الفن م كتال  تقد
 

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

ة  الوحدة  المواصفات  الصنف  الرقم م سعر الوحدة   ال
ل   الش

االجمالي  
ل   الش

لد 
شأ   الم

1  
د جهاز  تور

"مكسر صوت 
 وملحقات" 

د جهاز صوت وملحقات وذلك  تور
ة :    حسب المواصفات التال

Power mixer model villodor -
2 in/ put for instrument 4 
out-put speakers –control 
panel for equalizer stereo –
control for effects  and flash 
,hedphone and midell ,bass, 
hi used for multi-system like 
concert and theater ….itc 
Power RMS 300*2 walt 

جهاز 
 1  صوت

      

ة  ش مع حامل  12سماعة خارج ا
ت على الحائط ب د للسماعة لت   حد

سماعة 
مع حامل 

د   حد
2  

      

كروفون ال سلكي   Dual جهاز م
Wireless Microphone  1  جهاز        

دوي صوت  ك  ةما ك   ذو جودة عال         5  ما

ع الممتاز ك مكتب من الن         5  ستاند  ستاند ما
كروفون ذو جود ل م ة مقسم ا ة عال

ل طول  ا         100  متر  متر  مع المداخل20ل 

  جهاز صوت  2
  " سماعة "   

اء  ه الشحن وال عمل  جهاز صوت 
 حسب التالي : 

ش 12جهاز حجم  -  ا
اء - ه الشحن وال عمل   جهاز 
ة - ة وخارج ة داخل  طار
لوتوث ،  - ومدخل  USBعمل 

كروفون عادي  م
كروفون ال  - ة مع م لوحة امام

موتسلك   ي ور

  1  جهاز

      

ل األرقام ش    االجمالي 

ل الحروف ش     االجمالي 
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