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  استدراج عروض أسعار 
د مواد بناء   تور

NC/ BM /2020-12-70 
 
  

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

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

    
ة الثقافة و الفكر الحر في ى مركز نوار التروي التابع إلرغب ي   استدراج عروض أسعار تورد مواد جمع
ل بوذلك  بناء، المرخصة الشرات والمحالت فعلى من يرغب في المشاركة من ،  SDCمن مؤسسة تم

ة : فعحسب االصول ،  ه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط التال   ل
  

ة الثقافة و الفكر الحا .1 اسم جمع   ر لفاتورة 
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
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
ان المطلوب على نفقة المورد. التورد والنقل و  .8 ل للم  التحم
ة للمنتج الوطني.  .9  حق األول

 شهرمدة سران العرض :  .10
  على المورد ختم وتوقيع العرض .11
احا موعد استالم العروض الساعة  .12 ــــخ العاشرة والنصف ص  .م24122020بتار
تم فتح العروض الساعة  .13 احا س ة عشر والنصف ص ــــخ  الحاد  .م24122020بتار
س سلم .14 خان يو سي    العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ

  
  
ات                                       توقيع وختم المورد       ة الثقافة والفكر الحردائرة المشتر    جمع
     
  .............                                                   ............               ..........................  
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  :  المواصفات
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ة  الوحدة  المواصفات  الصنف  الرقم م   ال
سعر الوحدة 

ل   ش
االجمالي  

ل   ش
شأ   لد الم

1  
د مواد  تور

  بناء
  

د مواد   قصارةأعمال لزوم بناء تور
ة  طال ة ا وذلك حسب خارج

ة   :المواصفات التال
د   -  االسمنت والرملتور
افة   - د  ان اإلضافتور ا األر ات وزوا

ش  ك الخ ك المجلفن وش من الش
ك  الس  او ال

د ا -  ليوتاتور
ة لزوم معالجة توفير أ - ى مواد إضاف

ة أالشقوق الر  ة واالفق  س
افة  - المواد الالزمة لعمل توفير 

طالي (وجه  وجهين من القصارة اإل
اض) واأللوان يتم  أساس ووجه ب

ارها حسب مواصفات  اخت
مات المه   ندس المشرفوتعل

متر 
ــع   1500  م

      

ل أرقاماالجمالي      الش

ل االجمالي      حروفالش


