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الرقم 

 املتسلسل
الكمية  ةــــــــــــــــــــــــــوازم املطلوبـــــــــــــــــــــــــــالل

 باألرقام
 يعبأ من قبل املناقص اجملموع سعر الوحدة الوحدة الكمية كتابة

 مدة التسليم النوع املعروض ومواصفاته دينار فلس  دينار فلس

1 
سي سي مع سلف ودينمو  11511حمرك كامل مستورد حبجم 

لته كفالة استبدال اول وطرمبة باور وقواعد حمرك على ان تكون كفا

اسبوع عمل من تاريخ االستالم وكفالة صيانة ملدة شهر من تاريخ 

االستالم حبيث تشمل هذه الصيانة مثن القطع واجور الفك والرتكيب 

واملخرطة وان تكون القطع جديدة وان تشمل الكفالة احملرك 

 وملحقاته او ان يتم انتقاء احملرك من قبل فين مديرية املشارل 

1 
       عدد واحد فقط
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