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  استدراج عروض أسعار إعادة 
د  ب وحدة إتور   نارةوترك

WN/ Initiative /2019-11-66  
 

 
  

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

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

    
عة إلى رغب ت كة وصال التا ة الثقافة و الفكر الحر في ش د وحدة إعادة جمع استدراج عروض أسعار تور

ذ مشروع إنارة المرخصة الشرات والمحالت فعلى من يرغب في المشاركة من ،  SCLR، وذلك من خالل تنف
ه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات واواألفراد  حسب االصول ة : ، عل   لشروط التال

  
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
لغ عن إرفاق شهادة خصم ضربي من المنبع  .4 ل في حال  $350في حال زادة الم الش عادله  أو ما 

 الشرات. 
ة .5 أقل األسعار .  الجمع  غير ملزمة 
ة.  .6 ة للمنتوجات الوطن  حق األول
ة  .7 س ادة أو النقصان ب لة لل ة قا م  .%25ال
ل .8  عملة العرض : الش
ع .9  مدة سران العرض : أسب
ة  .10 ـــخ الترس ـ ع من تار  التورد على نفقة المورد وخالل أسب
 على المورد ختم وتوقيع العرض .11
ة .12 ة للمنتوجات الوطن   األول
احا موعد استالم العروض الساعة  .13 ــــخ  العاشرة ص  م. 28112019بتار
تم فتح العروض الساعة  .14 احا والنصف العاشرة س ــــخ  ص  م. 28112019بتار
س .15 خان يو سي    سلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ
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  :  المواصفات

   
  
  

  مالحظة : 
  ارفاق عينة واحدة " العينة مستردة " -
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ة  الوحدة  المواصفات  الصنف  الرقم م   ال
سعر 

الوحدة 
NIS  

االجمالي  
NIS  

1. 
   وحدة إنارة

  
  

د  ب وحدة إنارةتور مواصفات حسب ال وترك
ة:    التال

ة  -  لة لوحة شمس د  سم50X60وحدة انارة 
ل لوحة  -   م5ا
د  -   واط مع جهاز رموت 50كشاف ل
ل -  ة عند دخول الل  نظام اضاءة ذات
شاف  2 -  ة داخل ال  طار
 ساعات  10مدة االضاءة  - 
  أشهر 6فترة ضمان ال تقل عن  - 

 10  عدد

 

  

ل أرقام الش    االجمالي 

ل حروف الش     االجمالي 


