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التار ــخ 2018 09 25 :م

استدراج عروض أسعار اس ئجار قاعة مع ﺗﻮﻓﻴر ض اﻓة ووج ات
WHC/HR/2018-09-47
اسم مقدم العرض  ..............................................رقم المشتغل مرﺧﺺ
العنﻮان ......................................................

رقم ﺗل فﻮن  -جﻮال

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

ﻳﺮﻏﺐ مﺮكز صحة المﺮأة – البﺮ ــج التابع لجمع ة الثقافة و الفكﺮ الحﺮ فﻲ اس ئجار قاعة مع توفيﺮ ض افة
ووج ات ﻏذاء  ،وذلك بتم ل من مشﺮوع  ، CCPفعﻠﻰ من ﻳﺮﻏﺐ من المطاعم والفنادق المﺮخصة ﺣﺴﺐ
اﻻصول فﻲ المشاركة  ،عﻠ ه تعبئة العﺮض وذلك ﺣﺴﺐ المواصفات والشﺮوط التال ة :
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الفاتورة اسم جمع ة الثقافة و الفكﺮ الحﺮ
ﻳتم ﺴد د الم ﻠغ ش ك خﻼل  28ﻳوم من تار ــخ استﻼم الفاتورة
الﺴعﺮ ﺷامل ضﺮ ة الق مة المضافة
إرفاق ﺷهادة خصم ضﺮ بﻲ من المنبع
الجمع ة ﻏيﺮ مﻠزمة أقل اﻷسعار .
ال م ة قا ﻠة لﻠ ادة أو النقصان ب ﺴ ة .25%
عمﻠة العﺮض  :الش ل
مدة سﺮان العﺮض  :أسب ع
عﻠﻰ المورد ختم وتوقيع العﺮض
موعد استﻼم العﺮوض الﺴاعة الحاد ة عشﺮ ص اﺣا بتار ــخ 2018 09 30م.
س تم فتﺢ العﺮوض الﺴاعة الحاد ة عشﺮ والنصف ص اﺣا بتار ــخ 2018 09 30م.
ﺴﻠم العﺮوض فﻲ ظﺮف مﻐﻠﻖ ومختوم فﻲ المكتﺐ الﺮئ ﺴﻲ خان ﻳو س
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المﻮاصفات :
المﻮاصفات

الرقم

الصنف

1

اس ئجار قاعة
مع ﺗﻮﻓﻴر
ض اﻓة
ووج ات

سعر الﻮﺣدة
الﻮﺣدة ال م ة
الش ل

اس ئجار قاعة مع ﺗﻮﻓﻴر ض اﻓة ووج ات
ﺣﺴﺐ المﻮاصفات التال ة :
 أن ت ﺴع القاعة الﻰ  150ﺷخﺺ
 توفيﺮ افة الﻠوجﺴ ات من جهاز LCD
وﺷاﺷة عﺮض وجهاز صوت و عدد 3
ما ك )ضﺮوري وجود ما ك ﻻسﻠكﻲ (.
 توفيﺮ موتور فﻲ ﺣال انقطاع الت ار
ال ه ائﻲ.
ﺷﺨﺺ
 أن تكون القاعة مك فة
ال ﻮﻓي ب ك شمل :مشﺮوب ساخن
)ﺷاي ،ﺴ اف ه ،قهوة(  +ض افة خف فة
)الب تفور او  3أنواع من ال ﺴكوت المالﺢ
والحﻠو(
 وج ة الﻐذاء و شمل :وج ة لحوم ب ضاء
)دجاج( أرز  +طاطا  3 +أنواع سﻠطات +
مشﺮوب ارد

اﻻجمالي
الش ل

150

اﻹجمالي الش ل أرقام
اﻹجمالي الش ل ﺣروف
مﻼﺣﻈة :
 س تم تحد د موعد تنف ذ الفعال ة مع من ﻳﺮسو عﻠ ه العﺮض من خﻼل ادارة المﺮكز عﻠﻰ أن كون فﻲدا ة ﺷهﺮ أ ت ﺮ.
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