
 ( الخاص بشراء كراسي وخزائن مكتوم للجامعة31/2022العطاء رقم )ل/
 

السعر  الكميه  الوحدة اسم المادة رقم

 االفرادي 

السعر 

 االجمالي

 مالحظات

كرسي مكتب دوار  1
متحرك ظهر قصير/ 
خشب الكرسي: خشب 
معاكس ال تقل السماكة 

ملم( بحيث  12عن )
يكون الـهيكل قطعة 

ودورانــــها واحدة 
بشــكل صحي والظهر 
قصير/ تنجيد المقعد 
والظهر جلد صناعي 
نوعية ممتازة لون أسود 
او أي لون يطلب 

سم 7إسفنـــــج المقعد 
 7ضغط عالي والظهر 

سم ضغط وسط /العامود 
غاز هيدروليك كروم/ 
القاعدة كـــروم هزازة 
مع أرضيـــة خمــاسيــة 
وعجالت /االيادي 

بالستيك مصنوعة من ال
ومثبتة بالخشب بواسطة 

 .زوايا حديدية

 

 

 

 

 

 

 

 عدد

 

 

 

 

 

 

 

275 

   

كرسي مكتب دوار  2
متحرك ظهر عالي/ 

خشب الكرسي: خشب 
معاكس ال تقل السماكة 

ملم( بحيث 12عن )
يكون الهيكل قطعة 

واحدة ودورانها بشكل 
صحي والظهر طويل/ 

منجد ومنفخ المقعد 
والظهر جلد نوعية 

ممتازة لون اسود او أي 
لون يطلب إسفنج المقعد 

سم ضغط عالي 7
سم ضغط 7والظهر 

د غاز وسط/ العامو
هيدروليك كروم/ القاعدة 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد
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كروم هزازة مع أرضية 
خماسية وعجالت/ 

االيدي مصنوعة من 
البالستيك ويوجد بها 
تنجيد جلد من الوسط 

ومثبتة بالخشب بواسطة 
 .زوايا حديدية

خزانة مكتوم معدنية  3
مصنوعة من الصاج 

ملم طالء  0.9سماكة 
حراري، أربعة أدراج 

مع غال مركزي 
 مفتاحين وسكك فايالت

 

 

 عدد

 

 

40 

   

 
 : الشــــــــــــــــــــــــــــــروط المطلوبة

 

لكافة اللوازم المطلوبة، على أن يتم إيصتتتتتال ه   كاملة التصتتتتتنيع  يشتتتتتترط تقديم عينات .1

 العينة من قبل الشركات إلى الجامعة. 

الدراستتتة واالحالة ستتتتتم حيث أن الجامعة غير ملزمة باإلحالة على ارخص األستتتعار ،  .2

 على أساس معيار السعر ومدى التزام المتعهد بالمواصفات المطلوبة ومدة التوريد.

، والجلد الصتتناعي نخب أول من نوعية ممتازة قوية ومريحةيشتتترط أن تكون الكراستتي  .3

 مع تقديم عينة من الجلد للمعاينة.

التستتتتتليم داخل مستتتتتتودعات الجامعة، وتقع مستتتتتوولية توريد اللوازم وتنزيلها في المكان  .4

 المخصص لها داخل المستودع على الشركة الموردة.

 يحق للجامعة عند اإلحالة تجزوة العطاء واستبعاد العرض ال ي يشترط عدم التجزوة. .5

تعمدة لكل نوع ولكامل الكمية، يلتزم المتعهد بتوريد المواد المحالة علية مطابق للعينة الم .6

 وبدون أي اختالف في اللون او المواد المصنعة او القياس او التصميم. 

 

 

 


