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ض /  م الع / ..................  مرخص المشتغل رقم.........................................  اس مق  

/ ...................  جوال  -  ونتليف رقم/ .......................................              العنوان  
   

بتمويل من  حوصات طبيةفعمل في  الحر الفكر و الثقافة لجمعية التابع البريج  –مركز صحة المرأة  يرغب

 تعبئة عليه،  المشاركة فيحسب االصول  المرخصةمراكز الصحية ال من يرغب من فعلى ، CCP مشروع
  : ليةالتا والشروط المواصفات حسب وذلك العرض

  
   الحر الفكر و الثقافة جمعية باسم الفاتورة .1
  الفاتورة استالم تاريخ من يوم 28 خالل بشيك المبلغ تسديد يتم .2
   المضافة القيمة ضريبة شامل السعر .3
   المنبع من ضريبي خصم شهادة إرفاق .4
 . األسعار بأقل ملزمة غير الجمعية .5
 .%25 بنسبة النقصان أو للزيادة عدد الحاالت قابلة .6
 لشيكل: العرض اعملة  .7
 مدة سريان العرض : أسبوع .8
  على المورد ختم وتوقيع العرض .9
 .م08/07/2018 بتاريخ صباحا والنصف لحادية عشر االساعة  العروض استالم موعد .10
 .م08/07/2018 بتاريخ ظهرا والنصفالثانية عشر الساعة العروض فتح سيتم .11
  يونس بخان الرئيسي المكتب في ومختوم مغلق ظرف في العروض تسلم .12
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صنفال الرقم ةالكمي الوحدة المواصفات   
 سعر

 الوحدة
 بالشيكل

االجمالي 
 بالشيكل

1 

  
  

صور ماموجرام 
  للثدي 

الية حسب المواصفات الت صور ماموجرام للثدي
 : 

  (ماموجرام) تصوير اشعة للثدي
 بجودة عالية 

  كتابة تقرير يشمل   تشخيص وتقييم
  دقيق وواضح مطبوع

رتصوي  30 

 

 

2 

 
 

 
 

  عينة أنسجة من
ديتلة في الثك  

عينة أنسجة من كتلة في الثدي  حسب 
 المواصفات التالية :

  سحب وفحص وقراءة عينة باإلبرة
  الدقيقة من خاليا الكتلة في الثدي 

  كتابة تقرير يشمل تشخيص وتقييم
  مطبوع دقيق وواضح

 حالة

5 

 

 

  سحب وفحص وقراءة عينة باإلبرة
  المقطعية من خاليا الكتلة في الثدي

 تقرير يشمل تشخيص وتقييم  كتابة
  مطبوع. دقيق وواضح

10 

 

 

بالشيكل باألرقام اإلجمالي     
بالشيكل اإلجمالي     


