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 سعر الوحدة سعر المجموع ٌعبأ من قبل المناقص
 اللوازم المطلوبة الكمٌة الوحدة

 الرقم 

  فلس  دٌنار فلس دٌنار النوع المعروض ومواصفاته مدة التسلٌم

      

 1 عدد

 ضغط ػانً سطحٍت ػامىدٌت تىرٌذ وتزكٍب وتشغٍم مضخت

 Q = 110 m3/hr نمحطت تحهٍت آبار انشوٍت بانمىاصفاث انتانٍت

H = 124 m Pump material: SS316 Pump 

efficiency > 70%  دورة سزٌؼت 

 : ػهى ان تشمم األػمال ما ٌهً

فك انمضخت انزاكبت حانٍا ووقهها انى انمكان انذي ٌتم تحذٌذه - 1

جمٍغ انقطغ وانتىصٍالث - 2مه قبم إدارة مٍاه محافظت انمفزق 

 بان انمضخت انزاكبت حانٍا "عيَاانالسمت إلوهاء االػمال اصىنٍا 

 LowaraTDB12002/1A1B F750) وىع

1 

 على المناقص ان ٌبٌن فً العرض المقدم منه بلد المنشأ للوازم المعروضة واسم الشركة الصانعة والماركة واالسم التجاري والطراز(Model) ورقم الكتالوج او النشرة الخاصة باللوازم المطلوبة. 

 على المناقص ارفاق الكتالوجات الخاصة باللوازم المطلوبة. 
 : على من ٌرسو علٌة العطاء تقدٌم 

 .ضمان ضد سوء المصنعٌة - 2     % ( 10 )كفالة حسن تنفٌذ بنسبة  - 1 
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