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ال ارخ 2021/10/10 :م

استدراج عروض أسعار
تور د حد د

CC/Initiative /2021-10-81
اسم مقدم العرض  ..............................................رقم المشتغل مرخص
العنوان ......................................................

رقم تل فون  -جوال

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

ﻳﺮﻏﺐ المﺮكز الثقافي التابع إلى جمع ة الثقافة و الفكﺮ الحﺮ في استدراج عﺮوض أسعار لتور د حد د،
وذلك ﻣﻦ خﻼل ﺗﻨف ﺬ ﻣشﺮوع " استجا ات لجان ﺗع ز المﺮونة المجتمع ة  CRECsﻣا عد عدوان ﻣاﻳو
 " 2021و تم ل ﻣﻦ  ،Christian Aid / SCLRفعلى 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 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 .
 .6عدد الساعات قا لة لل ادة أو الﻨقصان ب س ة .25%
 .7للجمع ة الحق في التجزئة
 .8عملة العﺮض  :الش ل
 .9ﻣدة سﺮان العﺮض  :شهﺮ
 .10على المورد ختم وﺗوقيع العﺮض
.11ﻣوعد استﻼم العﺮوض الساعة العاشﺮة ص احا بتار ــخ .2021 10 13
 .12س تم فتح العﺮوض الساعة العاشﺮة والﻨصف عشﺮ ص احا بتار ــخ 2021 10 13م.
 .13سلم العﺮوض في ظﺮف ﻣغلق وﻣختوم في المكتﺐ الﺮئ سي خان ﻳو س
توقيع وختم المورد

دائرة المشتر ات جمع ة الثقافة والفكر الحر
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المواصفات:
الرقم
1

الوحدة

المواصفات
عاﻣود در ﻦ طول  6ﻣتﺮ

2

عاﻣود 2سم * 2سم سما ة  2ﻣلم طول
 6ﻣتﺮ

3

حد د ﻣ سط 3سم سما ة 3ﻣلم طول 3
ﻣتﺮ

ال م ة

سعر الوحدة
NIS

اﻻجمالي
NIS

13
عاﻣود

46
63

اﻻجمالي الش ل ) أرقام (
اﻻجمالي الش ل ) حروف (
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