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ارخ :    م29/09/2019ال

  
  

  استدراج عروض أسعار 
د  ة إسعافتور   حقي

WN/AI/2019-09-53 
 
  

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

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

    
كة وصال رغب ت عش ة الثقافة و الفكر الحر في إلى  ةالتا ة استدراج عروض أسعار تورد جمع ،  إسعافحقي

ذ مشروع  ادرات روىوذلك من خالل تنف اتالشرات فعلى من يرغب في المشاركة من ،  م دل ة والص  الطب
ة : الم ه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط التال   رخصة 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
ادة المإرفاق شهادة خصم ضربي من المنبع  .4 ل.  $350لغ عن في حال ز الش عادله    أو ما 
أقل األسعار .  .5 ة غير ملزمة   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
احا موعد استالم العروض الساعة  .10 ة عشر ص ــخ الحاد ــ  م. 02102019بتار
تم فتح ا .11 ة عشر والنصفلعروض الساعة س ـــخ  الحاد ـ  م. 02102019بتار
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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  :  المواصفات
   

  
  
ات                                       توقيع وختم المورد     ة الثقافة والفدائرة المشتر    كر الحرجمع

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

ة  الوحدة  المواصفات  الصنف  الرقم م   ال
سعر 

الوحدة 
NIS  

االجمال
  NISي  

شأ   لد الم

 

ة  حقي
  إسعاف

ة إسعاف حسب  تورد حقي
ة :    المواصفات االت

    
    

ة  1  قفازات طب

ةع  ل

      نصف

       نصف  مسحات كحول  2

ض شاش  3        نصف  سم10X10 معقم أب

  سم  X4.5سم 10راط ضاغط   4
 عدد

5      

       5  مX 2.7سم 9راط شاش   5

س  قطن طبى  6       1 ك

       1  عدد  ق جروح الص   7

ة  الستر   8       نصف عل

       2  عدد  راط مثلث  9

      10 عدد  شاش عين   10

س تبرد   11       2 عدد  ك

      2 عدد  قطن األذن   12

ط  دواء مسكن  13       2 شر

م حروق  14       1 أنبوب  ك

ة  ملم300معقم (يود)   15       1 عل

       1  عدد  عادي حجم وسط مقص   16
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  مالحظة : 
ة  - ة 50عدد الحقائب المطل  حقي
ة واالصناف -   " العينة مستردة " ارفاق عينة من الحقي

  
  
  
  
ات                                       لمورد   توقيع وختم ا  ة الثقافة والفكر الحردائرة المشتر    جمع

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

ة  الوحدة  المواصفات  الصنف  الرقم م   ال
سعر 

الوحدة 
NIS  

االجمال
  NISي  

شأ   لد الم

 

ة  حقي
  إسعاف

          

ك حجم و  ملقط  17       1 عدد سطالس

قي  18        1  ميزان  ميزان حرارة زئ

19  
ة   حمراء اللونقماش حقي

سم عرض X 20سم طول 30،مقاس(
X10( سم عمق  

ة   1  حقي
 

    

ل الش األرقام        اإلجمالي 

ل الش    حروف  اإلجمالي 


