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WHC/Initiative/2018-06-31  
  

ض /  م الع   / ..................  مرخص المشتغل رقم........................................    اس مق

  / ...................  جوال  -  تليفون رقم         / .......................................     العنوان
    

وتركيب توريد   في يونس خان في الحر الفكر و الثقافة جمعيةالبريج التابع ل –مركز صحة المرأة  رغبي
 المشاركة في االصول حسب المرخصة الشركات من يرغب من فعلى ، UNFPAبتمويل من كهربائي  مولد 
  : التالية والشروط المواصفات سبح وذلك العرض تعبئة عليه

  
   الحر الفكر و الثقافة جمعية باسم الفاتورة .1
  الفاتورة استالم تاريخ من يوم 28 خالل بشيك المبلغ تسديد يتم .2
   المضافة القيمة ضريبة شامل السعر .3
    المنبع من ضريبي خصم شهادة إرفاق .4
  . األسعار بأقل ملزمة غير الجمعية .5
 .%25 بنسبة للزيادة والنقصان قابلالعرض  .6
لة .7 الي الع ض ال ل : للع   ال
أقل األسعار .8 مة  ة غ مل ع  ال
مة .9 ود ال ل م م م ق ق الي ال ي وال ض الف ال م الع ع  ق   خ و ت

 .م26/06/2018 بتاريخ صباحا العاشرةعة السا العروض الستالم موعد آخر .10
 .م26/06/2018بتاريخ العاشرة والنصف  الساعة العروض فتح سيتم .11
  يونس بخان الرئيسي المكتب في ومختوم مغلق ظرف في العروض تسلم .12

  
  
  

    المشتريات دائرة                                                 المورد وختم توقيع   

........................................                                                   .......  
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  7مولد كهربائيKVA 

 7 كيلو فولت أمبير 

 يعمل بالبنزين 

 يعمل بالسلف 

 شامل بطارية 

  ارفاق كتالوج توضيحي
 للمواصفات 

ل  م
ائي   كه

1 

      

    شيكلاالجمالي أرقام بال

وف ال الي  لا االج     ل


