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 مالحظات العدد الوحدة تهااسم المادة ومواصفا التسلسل

كرسي مكتب دوار ظهر قصير منجد    .1
مزود ، بجلد صناعي لون اسود أو بني

بجك غاز ويد للرفع والتنزيل وقاعدة 
متحركة قوية مكونة من خمسة أجزاء 

  مع عجالت

  
  

  عدد

  
  

100  

  

كرسي مكتب دوار ظهر عالي  منجد    .2
مزود ، بجلد صناعي لون اسود أو بني

رفع والتنزيل وقاعدة بجك غاز ويد لل
متحركة قوية مكونة من خمسة أجزاء 

  مع عجالت

  
  

  عدد

  
  

50  

  

خزانة مكتوم معدنية اربعة ادراج    .3
مدهونة حراري لون بيج او بني او 

 مزودة بسحابات معدنية األدراج. سكني
قوية مطلية بمادة النيكال كروم سهلة 

من خالل احتوائها على . االنزالق 
.  لتسهيل حركتها كرات معدنية صغيرة

الخزانة مزودة بقفل مركزي كل جارور 
مزود بيد للفتح والغالق مخصص 
لوضع كرت لبيان محتوى الدرج  

مطلوب وضع براغي لمعايرة قاعدة 
الخزانة إن امكن لضبط استوائها 

  .وارتفاعها عن االرض

  
  
  
  

  عدد

  
  
  
  

75  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2012 لعام المعدنية المكتوم نوخزائ للكراسي المطلوبة الشـــــــــــــروط
 المطلوبة اللوازم لكافة جدًا جيدة نوعيات من عينات تقديم يشترط .1

 الشرآات قبل من العينات هذه ايصال يتم ان على سابقًا اليها المشار
 اعتبار سيتم حيث الجامعة الى العطاء في المشارآة المؤسسات او
 في لمصدرها ارجاعها او االحالة من يتجزا ال جزء العينات هذه
  .الجامعة مندوب خالل من قبولها عدم حال

 ان حيث ، االسعار ارخص على باالحالة ملزمة غير الجامعة .2
  .الطويل االستخدام ضغط و استمرار تتحمل ممتازة انواع المطلوب

 والجلد ، ومريحة قوية ممتازة نوعية من الكراسي تكون ان يشترط .3
  .أول نخب الصناعي

 ، ايضا الدهان وطريقة ، المكتوم خزائن دهان نوع ذآر يجب .4
  .الخزائن هذه منه المصنوع الصاج وسماآة

  .اثنين عن عددها يقل ال ومفاتيح مرآزي بقفل مزودة خزانة آل .5
 سهولة لضمان بعناية مصنعة المكتوم خزائن تكون ان يشترط .6

 مثبتة الجوارير جميع تكون ان شريطة ، وفتحها الجوارير انزالق
 معدنية بكرات ومزودة مطلية اول نخب ، قوية معدنية سكك واسطةب

  .بسهولة واغالقها فتحها لضمان ) آروية حبيبات (داخلية
 اللوازم توريد مسؤولية وتقع ، الجامعة مستودعات داخل التسليم .7

 الشرآة على المستودع داخل لها المخصص المكان في وتنزيلها
  .الموردة

 والضريبة الجمرآية للرسوم شاملة انها ساسا على االسعار ُتقدم .8
  .اخرى رسوم او ضرائب واية المبيعات على العامة

 


