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  م27/2/2018التاريخ : 

  
 

 
WHC/MED/2018-02-17 

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

  / ...................  جوال  - تليفون رقم/ ......................................       العنوان
    
توريد أدوية وفيتامينات في لجمعية الثقافة و الفكر الحر بخان يونس  التابعمركز صحة المرأة رغب ي

، فعلى من يرغب من الشركات المرخصة حسب االصول في المشاركة UNWOMENبتمويل من 
  : التالية الشروطوت وذلك حسب  المواصفاعليه تعبئة العرض 

  
  . الفاتورة باسم جمعية الثقافة و الفكر الحر 1
  يوم من تاريخ استالم الفاتورة 28. يتم تسديد المبلغ بشيك خالل 2
  . السعر شامل ضريبة القيمة المضافة  3
  . إرفاق شهادة خصم ضريبي من المنبع 4
  . الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار .5
  زئةالعرض قابل للتج . 6
  .%25لزيادة أو النقصان بنسبة للجمعية الحق في ا . 7
 بالشيكل : للعرض المالي العملة .8
 يجب ختم و توقيع العرض المقدم من قبل مزود الخدمة .9

  الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار .10
 م.06/03/2018 بتاريخ صباحا الحادية عشرآخر موعد الستالم العروض الساعة . 11
 م.06/03/2018 بتاريخ ظهراة عشر والنصف ثانيالالساعة  سيتم فتح العروض.  12
  تسلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئيسي للجمعية الكائن بخان يونس. 13

  
  
  
    المشتريات دائرة                                               المورد وختم توقيع  

                   .....................                                ..........................  
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  المواصفات : 

  

No Item Unite Quan. 
 Unite    
Price  
(NIS) 

Total Price 
(NIS) 

1 Primalute nor Box 28   
2 Potofen (Diclofac potasium) Box 30   
3 Tamoxiefen 20 mg Tab Box 30   
4 Vitamine B1,6,12 amp  Box 20   
5 Pyridine Tab (phenazopyridine) Box 20   
6 Multivitamines Tab Box 20   
7 Ca+ Vit D 600 IU Tab Box 30   
8 Omega 3 cap Box 35   
9 Fluconazole 150mg cab  Cap. 40   
10 Polydin Vag ovule Box 20   
11 Metronidazole 1000mg vag. Ov  Box 20   
12 Miconazol  400 mg vag ov. 111 Box 30   
13 Traneximic acid 500 mg 20 tab Box 20   
14 Methergine 0.125 Tab Box 20   
15 Cabergoline  0.5 mg Box 20   
16 Clindamycine 2% vag cream  Box 30   
17 Clotmirazol vag cream 111 cream  Unit 20   
18 Gonacore (HCG) AMP 5000  Amp. 20   

19 
Super I (iron+Folic acid+vit.c+vit 
b12) 

Box 22   

20 Uterogestran 100mg  Amp. 20   
Total Price (NIS)  
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..........................                                                   .....................  
  
  
  


