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التار ــخ 2018 10 25 :م

استدراج عروض أسعار
تأمين الجمع ة ضد الح ق و السرقة
HQ/Insurance /2018-10-55
اسم مقدم العرض  .............................................رقم المشتغل مرخص
العنوان ......................................................

رقم تل فون  -جوال

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

ترغب جمع ة الثقافة و الفكر الحر في خان يو س في تأمين الجمع ة ضد الح ق و السرقة ) السرقة عنف(
مسئول ة مدن ة  ،فعلى من يرغب من شرات التأمين المرخصة حسب اﻻصول في المشاركة 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 ــخ استﻼم الفاتورة
 .3السعر شامل ضر ة الق مة المضافة
 .4إرفاق شهادة خصم ضر بي من المنبع
 .5الجمع ة غير ملزمة أقل اﻷسعار .
 .6العدد قا ل لل ادة أو النقصان
 .7مدة سر ان العرض سنة من تار ــخ الترس ة.
 .8يتم توقيع وختم العرض من مزود الخدمة
 .9آخر موعد ﻻستﻼم العروض الساعة الثان ة عشر ظهرا بتار ــخ 2018 10 31م.
 .10س تم فتح العروض الساعة الثان ة عشر والنصف ظهرا بتار ــخ .2018 10 31
 .11سلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ سي خان يو س
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المواصفات :

الرقم
1

وصف العمل

الوحدة

ال م ة

سعر
الوحدة
) دوﻻر (

اﻹجمالي
) دوﻻر (

التأمين الح ق و السرقة )السرقة عنف ( +أخطار
طب ع ة )الزﻻزل(  +ارتطام "تصادم" – سقوط
أجسام من الجو في الظروف الطب ع ة :
اﻷثاث ) ($75404
اﻷجهزة ال ه ائ ة وملحقاتها)$322265
أجهزة ال مبيوتر وملحقاتها)($153906

تأمين

1

الم اني)($772229علي  4م اني
مسئول ة المؤمن له اتجاه الجيران )($50000
س ارات مملوكة أو غير مملوكة )($114111
اﻵﻻت ومعدات وموجودات أخري )($62817
 2مسئول ة مدن ة :م لغ  $50000لﻸضرار الجسد ة و
 $ 50000لﻸضرار الماد ة )جميع فئات المرا ز من
أطفال و ش اب و ساء و زوار المرا ز(.
إجمالي ق مة التور د ) الدوﻻر ( اﻷرقام

تأمين

1

إجمالي ق مة التور د ) الدوﻻر ( الحروف
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