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  استدراج عروض أسعار 
م درج دوران انة وترم ب رخام لص د وترك  تور

HQ/MA /2021-02-08 
 
 

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

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

    
ة الثقافة و الفكر الحر في ت م درج دوراناستدراج عروض أسعار رغب جمع انة وترم ب رخام لص د وترك ، تور

ه تعبئة العرض وذلك صول ، علالمرخصة حسب األ الشرات والمحالت فعلى من يرغب في المشاركة من 
ة :    حسب المواصفات والشروط التال

  
ة الثقافة و الفكر الحر  .1 اسم جمع   الفاتورة 
ك  .2 ش لغ  د الم سد ة يتم  ــــخ استالم الفاتورة 28خالل أو حوالة بنك   يوم من تار
مة المضافة  .3 ة الق   السعر شامل ضر
  إرفاق شهادة خصم ضربي من المنبع  .4
أق .5 ة غير ملزمة   ل األسعار . الجمع
ل للتجزئة .6  العرض قا
ة  .7 س ادة أو النقصان ب لة لل ة قا م  .%25ال
لعملة العرض :  .8  الش
ة إما  .9 ح عرض السعر مرة ثان عادة ط ة إلغاء جميع العروض المقدمة من الموردين و حق للجمع

ه ل عل عد إجراء أي تعد لها الحالي أو   ش
 شهرمدة سران العرض :  .10
  وتوقيع العرض على المورد ختم .11
ةموعد استالم العروض الساعة  .12 ــــخ  ظهراعشر  الثان  .م25022021بتار
تم فتح العروض الساعة  .13 ةس ــــخ  ظهرا والنصف  عشر الثان  .م25022021بتار
س .14 خان يو سي    سلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ
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  المواصفات : 
  

ة  الوحدة  وصف العمل  الصنف  الرقم م   ال
سعر 
  الوحدة

 )NIS (  

الي اجم
لغ  الم

)NIS(  

لد 
شأ   الم

1  
  

د  تور
ب  وترك

انة  رخام لص
م درج  وترم

  دوران

د  بتور انة  وترك رخام لص
م درج دوران حسب  وترم

الواردة أدناه شامل المواصفات 
م  ب والترم د والترك التور

انة  والص
 

  1  عدد

      

  
  مالحظة: 

ة الثقافة والفكر  - ة من المورد لموقع جمع دان ارة م ائن في حي األمل ز  –شارع الرحمة  –الحر ال
ل تعبئة العروض.  س ق   خان يو
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د وترك ة لتور م درج دورانالخدمة المطل انة وترم   ب رخام لص

  
ع الرخام  عكس عرق -  ن
شأ  قدسي -  لد الم
مة و المثلث سمك  - ت  3دعسات الدرج المستق م اسود من الجران س سم من نفس الرخام مع 

 .سم من نفس الرخام 3كنت دوران خمالة سم مع   1الهندي سمك 
ن الخاصة للزراعة سمك   - عة من اول الدرج للدر سم من نفس الرخام مع كنت دوران  3القطع الم

ت الهندي سمك  م اسود من الجران س ة مع   3سم مع كنت دوران خمالة  1من الجهات الخارج
 .سم من نفس الرخام 

ت  - ا الدرج  من رخام جران  .سم  2هندي اسود سمك قطع مرا
سطات للدرج سمك  -   .سم من نفس الرخام 3قطع ال
افة الدرج نفس الرخام خمالة  - مة ل سطات المستق ل ال  .سم 2ان
ل الدائري سمك  - مال الش ل دعسة إل ل جوانب درج الدوران قطعة واحدة ل  .سم  3ان
ه " خ  - مة والدوران " المعك ن في الدرج المستق سم من نفس الرخام مع كنت  3مالة واجهة الدر

ت الهندي سمك  م اسود من الجران س سم من نفس  3سم مع كنت دوران خمالة  1دوران مع 
الرخام )) ذ  ل ومن ثم التنف رتون من ق ل فورمه من ال ش  .الرخام ((  تنفذ على قطع كبيرة ترسم 

ل تعبئة العرض -   .معاينة الدرج الموجود على الواقع ق
 .زالة ورفع الدرج الموجود على نفقة المقاولهدم و -
ل  - ش ب ما سبق للدرج الفراشة   والسالمة.  من واألمانجمالي مع مراعاة دواعي األ اترك

  
ة:  الخدمة المطل   المواصفات والمقاسات الخاصة 

ة  الصنف  م م   المقاس  ال

مة  -1   سم عرض x 35سم طول  110  10  قطع الدعسات للدرج المستق

ا  الدعسات للدرج قطع   -2 مرا
مة   المستق

  سم عرض x 13,5سم طول  110  10

ل   -3 ش قطع دعسات للدرج الدائري 
  معين هندسي

  ) سم عرض x  )26  -57سم طول  135  18

ا للدرج الدوران  -4   سم عرض x 15سم طول  115  18  قطع مرا

سطة الدرج االولى  -5   سم عرض x 120سم طول  130  1    مساحة 

ن الخاصة القطع   -6 عة للدر الم
  للزاعة

  سم عرض x 40سم طول  75  1
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ن الخاصة   -7 عة للدر القطع الم
  للزاعة

  سم عرض x 36سم طول  40  3

مة   -8 ل دعسات الدرج المستق   متر ( حسب الدرجات ) 7  -  ب

سطة االولى  -9 ل ال   متر ( حسب المقاس ) 2,5  -  ب

ل دعسات الدرج الدوران  -10 ل دعسه  4,5  -  ب متر( حسب المقاس ل
  قطعة واحدة

ن لدرج   -11 ة الدر قطع وجه أرض
  الدوران

ل ) 5,30  -   سم ( حسب المقاسات والش

ة  -12 سطة الدرج التان   سم عرض x 1,35سم طول  2,50  1  مساحة 

ل نفس الرخام سمك   -13 سم مقاس  2ان
  سم 70

  سم عرض x 7م طول  5  -


