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ال ارخ 2020/12/22 :م

استدراج عروض أسعار
تور د ﻼط بورسﻼن

NC/ BM /2020-12-69
اسم مقدم العرض  ..............................................رقم المشتغل مرخص
العنوان ......................................................

رقم تل فون  -جوال

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

ﻳﺮﻏﺐ مﺮكز نوار التﺮ وي التابع إلى جمع ة الثقافة و الفكﺮ الحﺮ في استدراج عﺮوض أسعار تور د ﻼط
بورسﻼن ،وذلك بتم ل مﻦ مﺆسﺴة  ، SDCفعلى مﻦ ﻳﺮﻏﺐ في المشاركة مﻦ الشﺮات والمحﻼت المﺮخصة
حﺴﺐ اﻻصول  ،فعل ه تعبئة العﺮض وذلك حﺴﺐ المواصفات والشﺮوط التال ة :
 .1الفاتورة اسم جمع ة الثقافة و الفكﺮ الحﺮ
 .2ﻳتم ﺴد د الم لغ ش ك أو حوالة بنك ة 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 .
 .6ال م ة قا لة لل ادة أو النقصان ب ﺴ ة .25%
 .7عملة العﺮض  :الش ل
 .8التور د والنقل والتحم ل للم ان المطلوب على نفقة المورد.
 .9حق اﻷول ة للمنتج الوطني.
 .10مدة سﺮان العﺮض  :شهﺮ
 .11على المورد ختم وتوقيع العﺮض
.12موعد استﻼم العﺮوض الﺴاعة العاشﺮة والنصف ص احا بتار ــخ 2020 12 24م.
 .13س تم فتح العﺮوض الﺴاعة الحاد ة عشﺮ ص احا بتار ــخ 2020 12 24م.
 .14ﺴلم العﺮوض في ظﺮف مغلق ومختوم في المكتﺐ الﺮئ ﺴي خان ﻳو س
توقيع وختم المورد
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المواصفات :
الرقم

1

الصنف
تور د ﻼط

المواصفات
تور د ﻼط بورسﻼن وذلك ﺣسب
المواصفات التال ة:
 سمك 8مم أو ما عادله مقاس  45*45لزوم اﻻرض ات -مقاوم لﻼمتصاص

الوﺣدة
متر
م ــع

ال م ة

سعر الوﺣدة
ش ل

اﻻجمالي
ش ل

لد الم شأ

390

اﻻجمالي الش ل أرقام
اﻻجمالي الش ل ﺣروف
مﻼﺣﻈة:
 -ضﺮورة ارفاق عينة واحدة فقط " العينة ﻏيﺮ مﺴتﺮدة مع مﻦ ﻳﺮسو عل ه العﺮض".
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