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التار ــخ 2018 09 30 :م

استدراج عروض أسعار اس ئجار م ان مﻊ وج ات
WHC/HR/2018-09-49
اسم مقدم العرض  ..............................................رقم المشتغل مرخص
العنوان ......................................................

رقم تل فون  -جوال

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

ﻳﺮغب مﺮكز صحة المﺮأة – البﺮ ــج التابع لجمع ة الثقافة و الفكﺮ الحﺮ في اس ئجار م ان مع ﺗﻮفﻴﺮ وج ات غذاء ،
وذلك بتم ل من مشﺮوع  ، CCPفعلى من ﻳﺮغب من المطاعم والفنادق المﺮخصة حسب اﻻصﻮل في المشاركة ،
عل ه ﺗعبئة العﺮض وذلك حسب المﻮاصفات والشﺮوط التال ة :
 .1الفاﺗﻮرة اسم جمع ة الثقافة و الفكﺮ الحﺮ
 .2ﻳتم سد د الم لغ ش ك 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
 .8مدة سﺮان العﺮض  :أسب ع
 .9على المﻮرد ختم وﺗﻮقﻴع العﺮض
.10مﻮعد استﻼم العﺮوض الساعة الحاد ة عشﺮ ص احا بتار ــخ 2018 10 05م.
 .11س تم فتح العﺮوض الساعة الحاد ة عشﺮ والنصف ص احا بتار ــخ 2018 10 05م.
 .12سلم العﺮوض في ظﺮف مغلق ومختﻮم في المكتب الﺮئ سي خان ﻳﻮ س
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المواصفات :

سعر الوﺣدة
الوﺣدة ال م ة
الش ل

الرقم

الصنف

المواصفات

1

اس ئجار م ان
مﻊ توفير
وج ات

اس ئجار م ان مﻊ توفير وج ات غذاء
ﺣسب المواصفات التال ة :
 مساحات خضﺮاء واسعة لتنف ذ عدة
أ شطة ﺗحتاج لم ان مفت ح
 صالة ر اض ة ﺗحتﻮي على أجهزة
ر اض ة مناس ة للفئة سمح لتنف ذ
شاط ر اضي
 ﺗﻮفﺮ مسبح مائي مناسب للعدد
والفئة
 ﺗﻮفﻴﺮ طاقم سائي لتقد م الخدمات
للس دات ﻳناسب عدد الحضﻮر
 ﺗﻮفﻴﺮ جهاز صﻮت وسماعات
وما ات وضﺮورة وجﻮد ما ك
ﻻسلكي
 ﺗﻮفﻴﺮ مﻮﺗﻮر في حال انقطاع الت ار
ال ه ائي.
 الض افة :
 وج ة لحﻮم ب ضاء )دجاج(  +أرز +
طاطا +
 سلطة خضﺮوات  +م ه  +عصﻴﺮ
طب عي  +قطعة ك ك

ﺷﺨص

100

اﻹجمالي الش ل أرقام
اﻹجمالي الش ل ﺣروف
مﻼﺣﻈة :
 -مﻮعد ﺗنف ذ الفعال ة بتار ــخ 2018 10 10م.
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اﻻجمالي
الش ل
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