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  استدراج عروض أسعار 
اعة  سخ  ط ةو ب لمادة علم   كت

BEG/P/2019-05-28 
 
  

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

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

    
ة الثقافة و الفكر الحر في التابع إلى  بناة الغد مركز رغب ي سخ اسطوانةجمع ب لمادة العلوم و اعة كت ،   ط

ه تعبئة العرض وذلك والمحالت الشرات فعلى من يرغب في المشاركة من  المرخصة حسب االصول ، عل
ة : حسب ا   لمواصفات والشروط التال

  
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
أقل األسعار .  .5 ة غير ملزمة   الجمع
ادة أو الن .6 لة لل ة قا م ة ال س  .%25قصان ب
ل .7  عملة العرض : الش
ع .8  مدة سران العرض : أسب
  على المورد ختم وتوقيع العرض .9
ة عشر ظهراموعد استالم العروض الساعة  .10 ــــخ  الثان  م. 30052019بتار
تم فتح العروض الساعة  .11 ـــخ  الواحدة ظهرا س ـ  م. 30052019بتار
سسلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الر  .12 خان يو سي    ئ
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ة  الوحدة  المواصفات  الصنف  الرقم م   ال
سعر الوحدة 

NIS  
االجمالي  

NIS  

1  
اعة   ط

ب مادة  كت
  العلوم

ة لمادة  ب مادة علم اعة كت ط
ثاني العلوم للصف التاسع للفصل ال

ة:  حسب المواصفات التال  
ب  ت  -A5حجم ال

اعة فرز 250الغالف خرمو -  جم والط
 لون على الوجهين

كعب دبوس غراء-   
جم فرز 90الورق الداخلي ورق عادي - 

 لون
ةمع -  عدد الصفحات الداخل

صفحة92الغالف  
ة -  ض في نها لون أب ب  وضع ج

حجم األسطوانة تاب   ال

  سخة
  

2000      

2  
سخ 

  اسطوانة

ة لمادة العلوم سخ الم ادة العلم
للصف التاسع على اسطوانة ليزر مع 

اعة ملصق على االسطوانة فرز لون  ط
ت على أن تكون 320حجم  ا جا  م

ه   االسطوانة مفتوحة لإلضافة عل

      2000  اسطوانة

األرقام ل االجمالي     ش

الحروف  لاالجمالي      ش


