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HQ/Service/2018-02-14  
  

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

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

  ...................................... الشخص المتصل :
  

استدراج عروض اسعار مواصالت مكاتب   في يونس خان في الحر الفكر و الثقافة جمعية ترغب
 تعبئة عليه المشاركة في االصول حسب المرخصة والمكاتب الشركات من يرغب من فعلى  ،سيارات 
  : التالية الشروطو المواصفات حسب وذلك العرض

  

  جميع األسعار بالشيكل اإلسرائيلي وتشمل ضريبة القيمة المضافة . .1
جمعية الثقافة والفكر الحر غير مسئولة عن تقلبات األسعار أو التعويض عن أية خسائر مهما كانت  .2

. 
 الفاتورة . يوم من تاريخ استالم 28يتم تسديد المبلغ بشيك خالل  .3
 شهادة خصم من المنبع للدفع بموجبها .فاتورة ضريبية وارفاق  .4
 يوماً ابتداء من التاريخ المحدد لفتح عرض السعر . 90بهذا العرض لمدة كتب يلتزم الم .5
 للجمعية حق تجزئة عرض السعر . .6
 الجمعية غير ملزمة بقبول أقل األسعار بدون إبداء األسباب . .7
 . % 25أو النقص بنسبة الكمية قابلة للزيادة  .8
يجب أن تكون جميع المستندات الخاصة بعرض السعر مختومة بختم الشركة المتقدمة للطلب   .9

 وموقعة علي كامل أوراق عرض السعر .
يحق للجمعية إلغاء جميع العروض المقدمة من الموردين وإعادة طرح عرض السعر مرة ثانية إما  .10

 عليه . بشكلها الحالي أو بعد إجراء أي تعديل

 .م04/03/2018 األحديوم  صباحا الحادية عشرالساعة  العروض الستالم موعد آخر .11
 .م04/03/2018 بتاريخ والنصف صباحا الحادية عشر الساعة العروض فتح سيتم .12
  يونس بخان الرئيسي المكتب في ومختوم مغلق ظرف في العروض تسلم .13
 

    المشتريات دائرة                                                          المورد وختم توقيع
..........................                                                          .....................  
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 المواصفات :

  
  

ق د  وصف ال  ال   الع
ة  ح سع ال

ل  ش

1  
خان يونس   -قافة والفكر الحرراكب حديثه ومكيفه : من جمعية الث 4سياره 

 1  الى اي مكان في محافظة رفح 
  

2  
خان يونس  - راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر الحر 4سياره  

  1 الى اي مكان  في محافظة خان يونس 
 

3  
خان يونس  -راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر الحر 4سياره 

 ظة دير البلح .الى اي مكان في محاف
1  

 

4  
خان يونس  -راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر الحر 4سياره 

 الى اي مكان في وادي السلقا  
1  

 

5 
خان يونس  -راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر الحر 4سياره 

 الى اي مكان في الزوايده  .
1  

 

6 
خان يونس  -جمعية الثقافة والفكر الحر راكب حديثه ومكيفه : من 4سياره 

 الى اي مكان في المغازي  .
1  

 

7 
خان يونس  -راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر الحر 4سياره 

 الى اي مكان في البريج 
1  

 

8 
خان يونس  -راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر الحر 4سياره 

 ت  الى اي مكان في النصيرا
1  

 

9 
خان يونس  -راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر الحر 4سياره 

 الى اي مكان في جحر الديك  
1  

 

10 
خان يونس  -راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر الحر 4سياره 

 الى اي مكان في شرق غزه  
1  

 

11 
خان يونس  -راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر الحر 4سياره 

 الى اي مكان في الزيتون .
1  

 

12 
خان يونس  -راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر الحر 4سياره 

 الى اي مكان في الشجاعيه
1  

 

13 
خان يونس  –راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر الحر  4سياره 

 الى اي مكان في الشيخ عجلين  .
1  

 

14 
خان يونس  -راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر الحر 4سياره 

 الى اي مكان في مدينة غزه 
1  

 

15 
خان يونس  –راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر الحر  4سياره 

  الى اي مكان في الصفطاوي  
1  

  

16 
خان يونس  -راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر الحر 4ه سيار

  الى اي مكان في جباليا  .
1  

  

17 
خان يونس  –راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر الحر  4سياره 

  الى اي مكان في الفالوجا  .
1  

  

18 
خان يونس  -راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر الحر 4سياره 

  الى اي مكان في بيت الهيا  .
1  

  

19 
خان يونس  -راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر الحر 4سياره 

 الى اي مكان في السودانيه  .
1  
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20 
خان يونس  -راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر الحر 4سياره 

  الى اي مكان في بيت حانون  .
1 

  

21 
خان يونس  -راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر الحر 4ه سيار

  الى ايرز  .
1  

  

22 
خان يونس  –راكب حديث ومكيف : من جمعية الثقافة والفكر الحر  7باص

  الى اي مكان في محافظة رفح .
1  

  

23 
خان يونس  - راكب حديث ومكيف  : من جمعية الثقافة والفكر الحر 7باص  

 ان  في محافظة خان يونس .الى اي مك
1  

 

24 
خان يونس  –راكب حديث ومكيف  : من جمعية الثقافة والفكر الحر  7باص

 الى اي مكان في محافظة دير البلح .
1  

 

25 
خان يونس  -راكب حديث ومكيف  : من جمعية الثقافة والفكر الحر 7باص

 الى اي مكان في وادي السلقا  .
1  

 

26 
خان يونس  –مكيف  : من جمعية الثقافة والفكر الحر راكب حديث و 7باص

 الى اي مكان في الزوايده  .
1  

 

27 
خان يونس  -راكب حديث ومكيف  : من جمعية الثقافة والفكر الحر 7باص

 الى اي مكان في المغازي  .
1  

 

28 
خان يونس  -راكب حديث ومكيف  : من جمعية الثقافة والفكر الحر 7باص

 ي البريج  .الى اي مكان ف
1  

 

29 
خان يونس   -راكب حديث ومكيف  : من جمعية الثقافة والفكر الحر 7باص

 الى اي مكان في النصيرات  .
1  

 

30 
خان يونس   -راكب حديث ومكيف  : من جمعية الثقافة والفكر الحر 7باص

 الى اي مكان في جحر الديك  .
1  

 

31 
خان يونس   -افة والفكر الحرراكب حديث ومكيف  : من جمعية الثق 7باص

 الى اي مكان في شرق غزه  .
1  

 

32 
خان يونس   -راكب حديث ومكيف  : من جمعية الثقافة والفكر الحر 7باص

 الى اي مكان في الزيتون . 
1  

 

33 
خان يونس  -راكب حديث ومكيف : من جمعية الثقافة والفكر الحر 7باص

 الى اي مكان في الشجاعيه   .
1  

 

34 
خان يونس   -راكب حديث ومكيف  : من جمعية الثقافة والفكر الحر 7باص

 الى اي مكان في الشيخ عجلين  .
1  

 

35 
خان يونس  الى اي - راكب حديث  : من جمعية الثقافة والفكر الحر 7باص

 مكان في مدينة غزه .
1  

 

36 
س  خان يون -راكب حديث ومكيف  : من جمعية الثقافة والفكر الحر 7باص

  الى اي مكان في الصفطاوي  .
1  

  

37 
خان يونس   -راكب حديث ومكيف  : من جمعية الثقافة والفكر الحر 7باص

  1  الى اي مكان في جباليا  .
  

38 
خان يونس  -راكب حديث ومكيف  : من جمعية الثقافة والفكر الحر 7باص

  1  الى اي مكان في الفالوجا  .
  

39 
خان يونس   -من جمعية الثقافة والفكر الحر راكب حديث ومكيف  : 7باص

  الى اي مكان في بيت الهيا  .
1  

  

40 
خان يونس   -راكب حديث ومكيف  : من جمعية الثقافة والفكر الحر 7باص

 الى اي مكان في السودانيه  .
1  

 

41 
خان يونس  -راكب حديث ومكيف  : من جمعية الثقافة والفكر الحر 7باص

  يت حانون  .الى اي مكان في ب
1  
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42 
خان يونس  -راكب حديث ومكيف  : من جمعية الثقافة والفكر الحر 7باص

  الى ايرز  
1  

  

    1  راكب حديثه ومكيفه : جوله داخل غزه لمدة ساعه متحرك . 4سياره  43

   1 راكب حديثه ومكيفه : جوله داخل غزه لمدة ساعه ثابت  4سياره  44

   1 مكيفه : جوله خارج غزه لمدة ساعه متحرك .راكب حديثه و 4سياره  45

   1 راكب حديثه ومكيفه : جوله خارج غزه لمدة ساعه ثابت  4سياره  46

   1 راكب حديث ومكيف  : جوله داخل غزه لمدة ساعه متحرك  . 7باص 47
   1 راكب حديث ومكيف  : جوله داخل غزه لمدة ساعه  ثابت   7باص 48

    1  ث ومكيف  : جوله خارج  غزه لمدة ساعه متحرك  .راكب حدي 7باص 49

    1  راكب حديث ومكيف  : جوله خارج غزه لمدة ساعه ثابت   7باص 50

51  
 –المعسكر  –م ناصر  –الظهرة  –االماراتي  -الهولندي –الياباني 

 -الكسيحة  –الشروق واالمل  –العبدساوي  –بنك فلسطين  -المشروع 
 العقاد

1 
  

52  
مطبعة  –سوبر ماركت شراب  –دوار أبوحميد  –كراج رفح  –شارع جالل 

 الكتيبة  -عانسم
1 

  

   1 التربية والتعليم –دوار بني سهيال   53

   1 جورة اللوت  -التحلية  –الشيخ ناصر  –مركز نوارة   54

   1 روتانا –صالة رويال وكرستال  –السطر الغربي  –السطر الشرقي   55

   1 أبراج القلعة –السعادة الند  –الهبي ستي  -صالة السعادة    56

   1 أصداء –لبداو شارع ا –مدينة حمد   57

   1 الاليت بيتش –المواصي  –جامعة االقصي  –البحر   60

   1 فش فرش –البحر   61

   1 مجمع المحاكم -كلية العلوم والتكنولوجيا –قيزان أبورشوان  –قيزان النجار   62

   1 17ال  –معن  –حديقة الحيوان  –حي المنارة   63

   1 عة االسالميةالجام -الظابطة الجمركية    -االوروبي   64

   1 منطقة ميراج علي الطريق الشرقية  65

   1 منطقة ميراج الشرقية  داخلي   66

   1 منطقة ميراج الغربية   67

   1 منطقة ميراج الغربية داخلي   68

   1 بلدية النصر  –مشروع عامر  –منطقة صوفيا   69

   1 معبر رفح   70
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   1 ةعبسان الصغير -عبسان الكبيرة  -خزاعة    71

   1 القرارة حتي مركز الشرطة علي الطريق  72

   1 مفترق المطاحن –العابدين  –أبوحليب  –أبوهداف  –القرارة داخلي   73

    اإلجمالي بالشيكل أرقام

    اإلجمالي بالشيكل حروف

   
  

  مالحظة :
 توضيح سعر ساعة التجوال  -
 توضيح سعر ساعة االنتظار -
 االنتظار بعد كم دقيقة يتم احتسابه -

 
  
  
  
    المشتريات دائرة                                                         المورد وختم توقيع  
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