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  استدراج عروض أسعار 

د أغنام   تور
WHC/ initiative /2020-06-39  

 
 ..............................................  رقم المشتغل مرخص   ......... .....اسم مقدم العرض  ........... 

 
فون .............................................العنوان  ......   ..........................جوال   .   -...        رقم تل

    
  

ــــة –مركــــز صــــحة المــــرأة  يرغــــب ــــج التــــابع لجمع س خــــان فــــي الحــــر الفكــــر و الثقافــــة البــــر اســــتدراج   فــــي يــــو
ــد أغنــام، وذلــك  عــروض أســعار ع االجتمــاعي فــي فلســطين مــن خــالل مشــروع تور ــل مــن عــدم مســاواة النــ التقل

ــل  ةمؤسســة التحــالف مــن أجــل التضــامن األ مــن خــالل  AECID نمــبتم ان  الشــرات مــن يرغــب مــن فعلــى ،ســ
ه المشاركة في االصول حسب المرخصة ة والشروط المواصفات حسب وذلك العرض تعبئة عل   : التال

  
ة الثقافة و الفكر الحرا .1 اسم جمع  .لفاتورة 
ك خالل  .2 ش لغ  د الم سد ــــخ استالم الفاتورة 28يتم    يوم من تار
مة المضافة  .3 ة الق   السعر شامل ضر
بي من المنبع  .4   .إرفاق شهادة خصم ضر
أقل األ  .5 ة غير ملزمة   سعار . الجمع
ة  .6 س ادة أو النقصان ب لة لل ة قا م  .%25ال
لعملة العرض :  .7  الش
ة الحق في تجزئة العرض عند الحاجة لذلك.  .8  للجع
ع .9 ان العرض : أسب  .مدة سر
  على المورد ختم وتوقيع العرض .10
احا موعد استالم العروض الساعة  .11 ة عشر والنصف ص ــــخ الحاد  .م01072020بتار
تم فتح العروض  .12 ام س ــــخ استالم العرضخالل ثالثة أ  .من تار
سس .13 خان يو سي    .لم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ

  
ات                                          توقيع وختم المورد       ة الثقافة والفكر الحردائرة المشتر    جمع
    
  .............                                                   ............               ..........................  
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  المواصفات : 

  
ات                                       توقيع وختم المورد      ة الثقافة والفكر الحردائرة المشتر    جمع
     
  .............                                                   ............               ..........................  

ة  الوحدة المواصفات الصنف  الرقم م   ال
سعر الوحدة 

ل   الش
جمالي  اال 

ل   الش

1  
د  تور
 أغنام
  

د أغنام من  ع عسافتور حسب المواصفات  ن
ة:    والشروط التال

قل عن ا ن تكونأ ما ال  يوم  60الغنام في فترة حمل 
  .وقت موعد التورد

ض. فضل   األغنام لون أب
ة من اي  صحة ممتازة وخال ان تكون األغنام الموردة 

ات ة من اي التها  .االمراض وخال
تين على األقل شهر  36الى  24العمر من  (حاملة حب

ل اتجاه)  .في 
لو وحجم مناسب   60الوزن والحجم: أن ال تقل عن  ك
ن النمو والتك دة  حالة ج  .و

اع  ة وهادئة الط شاط والحي امل ال  ان تكون األغنام 
د ومرتفع  .ان تكون حركة الرأس في وضع ج

مان تكون األغنام ذات  لو  مظهر سل  و ممتد وط
شوهات ة من أي   .خال

س فيها اى انحناء  مة ول ان تكون منطقة الظهر مستق
 .لألعلى أو لألسفل

مة ة من و  ان تكون االرجل مستق شوهات الخال
ة  .االمام

م غير مشوه.  كون الظلف سل  ان 
كون الضرع إسفنجي الملمس تكون الحلمات و  ان 

ب فى اسفل  متوسطة الحجم ان تكون قنوات الحل
طن واسعة وكبيرة   . ال

  4  عدد

    

لاالجمالي    أرقام الش

لاالجمالي      حروف  الش


