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  استدراج عروض أسعار 
مبيوتر  د جهاز   Desktopتور

HQ/EQ/2018-10-60 
 
  

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

فون ...        ر .....................................العنوان  ..............   ..........................جوال   .   -قم تل
  

    
ة الثقافة و الفكر الحر في ت مبيوتر رغب جمع د جهاز  ل ضمن مشروع تالقي و، وذلك   Desktopتور تم

ة (من  ة للتنم الة األلمان ة المرخص لمحالتالشرات وافعلى من يرغب في المشاركة من ،  )GIZالو
ة :  ه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط التال   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
  إرفاق شهادة خصم ضربي من المنبع  .4
ة غير ملزمة  .5  أقل األسعار . الجمع
ة  .6 س ادة أو النقصان ب لة لل ة قا م  .%25ال
ل .7  عملة العرض : الش
ع .8  مدة سران العرض : أسب
  على المورد ختم وتوقيع العرض .9
ة عشر ظهرا موعد استالم العروض الساعة  .10 ــــخ الثان  م. 05112018بتار
تم فتح العروض الساعة ا .11 ة عشر س ــــخ  ظهرا والنصف  لثان  م. 05112018بتار
س .12 خان يو سي    سلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ

  
  
  

ات                                       توقيع وختم المورد      ة الثقافة والفكر الحردائرة المشتر    جمع
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ة  الوحدة  وصف العمل  الصنف  الرقم م   ال
سعر 
  الوحدة

NIS  

اإلجمال
  ي

NIS  

لد 
شأ   الم

1.   
جهاز  

  مبيوتر 

 MULTIMEDIA  PC: 
 CPU Intel Core i7-8700K 
 MSI Motherboard Z370 APRO 
 RAM 8G DDR4 2400 MHZ 
 Nvidia GTX1050 TI  4GB 
 WD 1TB HDD 
 SSD 480 G  
 ARTIC A11 CPU FAN 
 ZALMAN Z11 Case 
 ZALMAN ZM-600 WATT 

POWER Supply 

 1  جهاز 

      

ل ) أرقام الش     االجمالي ( 

ل ) حروف الش     االجمالي ( 


