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ال ارخ 2020/06/28 :م

استدراج عروض أسعار
تور د أغنام

WHC/ initiative /2020-06-39
اسم مقدم العرض  ..............................................رقم المشتغل مرخص
العنوان ......................................................

رقم تل فون  -جوال

.........................
...........................

ﻳﺮﻏ ــﺐ مﺮك ــز ص ــحة المـ ـﺮأة – الب ــﺮ ــج الت ــابع لجمع ــة الثقاف ــة و الفك ــﺮ الح ــﺮ ف ــﻲ خ ــان ﻳ ــو س ف ــﻲ اس ــتدراج
عــﺮوض أســعار تور ــد أﻏنــام ،وذلــك مــن خــﻼل مشــﺮوع التقل ــل مــن عــدم مســاواة الن ـ ع اﻻجتمــاعﻲ فــﻲ فلســطين
بتم ــل م ـن AECIDمــن خــﻼل مؤسســة التحــالف مــن أجــل التضــامن اﻷس ـ ان ة ،فعلــﻰ مــن ﻳﺮﻏــﺐ مــن الشــﺮات
المﺮخصة ﺣسﺐ اﻻصول فﻲ المشاركة عل ه تعبﺌة العﺮض وذلك ﺣسﺐ المواصفات والشﺮوط التال ة :
 .1الفاتورة اسم جمع ة الثقافة و الفكﺮ الحﺮ.
 .2ﻳتم سد د الم لغ ش ك خﻼل  28ﻳوم من تار ــخ استﻼم الفاتورة
 .3السعﺮ شامل ضﺮ ة الق مة المضافة
 .4إرفاق شهادة خصم ضﺮ بﻲ من المنبع .
 .5الجمع ة ﻏيﺮ ملزمة أقل اﻷسعار .
 .6ال م ة قا لة لل ادة أو النقصان ب س ة .25%
 .7عملة العﺮض  :الش ل
 .8للجع ة الحق فﻲ تجزئة العﺮض عند الحاجة لذلك.
 .9مدة سﺮ ان العﺮض  :أسب ع.
 .10علﻰ المورد ختم وتوقيع العﺮض
 .11موعد استﻼم العﺮوض الساعة الحاد ة عشﺮ والنصف ص اﺣا بتار ــخ 2020 07 01م.
 .12س تم فتح العﺮوض خﻼل ثﻼثة أ ام من تار ــخ استﻼم العﺮض.
 .13سلم العﺮوض فﻲ ظﺮف مغلق ومختوم فﻲ المكتﺐ الﺮئ سﻲ خان ﻳو س.
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المواصفات :
الرقم

الصنف

1

تور د
أﻏنام

المواصفات

الوحدة

تور د أغنام من ن ع عساف حسب المواصفات
والشروط التال ة:
أن تكون اﻻﻏنام فﻲ فتﺮة ﺣمل ما ﻻ قل عن  60ﻳوم
وقت موعد التور د.
فضل اﻷﻏنام لون أب ض.
ان تكون اﻷﻏنام الموردة صحة ممتازة وخال ة من اي
اﻻمﺮاض وخال ة من اي التها ات.
العمﺮ من  24الﻰ  36شهﺮ )ﺣاملة ﺣب تين علﻰ اﻷقل
فﻲ ل اتجاه(.
الوزن والحجم :أن ﻻ تقل عن  60ك لو وﺣجم مناسﺐ
و حالة ج دة النمو والتك ن.
ان تكون اﻷﻏنام امل ال شاط والحي ة وهادئة الط اع
ان تكون ﺣﺮكة الﺮأس فﻲ وضع ج د ومﺮتفع.
ان تكون اﻷﻏنام ذات مظهﺮ سل م وممتد وط ل و
خال ة من أي شوهات.
ان تكون منطقة الظهﺮ مستق مة ول س فيها اى انحناء
لﻸعلﻰ أو لﻸسفل.
ان تكون اﻻرجل مستق مة وخال ة من ال شوهات
اﻻمام ة.
ان كون الظلف سل م ﻏيﺮ مشوه.
ان كون الضﺮع إسفنجﻲ الملمس وتكون الحلمات
متوسطة الحجم ان تكون قنوات الحل ﺐ فﻰ اسفل
ال طن واسعة وكبيﺮة .

عدد

ال م ة

سعر الوحدة اﻻجمالﻲ
الش ل
الش ل

4

اﻻجمالﻲ الش ل أرقام
اﻻجمالﻲ الش ل حروف
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