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ةاستدراج عروض أسعار  ل مخبر    تحال
WHC/ MED/2020-02-03  

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

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

     
س فــــــي   –يرغــــــب مركــــــز صــــــحة المــــــرأة  ــــــة الثقافــــــة و الفكــــــر الحــــــر فــــــي خــــــان يــــــو ــــج التــــــابع لجمع ــر اســــــتدراج البــــ

ــــــــــةعــــــــــروض أســــــــــعار  ــــــــــل مخبر ــــــــــذ مشــــــــــروع  تحال ـــن ســــــــــرطان مــــــــــن خــــــــــالل تنف رســــــــــم مســــــــــارات آمنــــــــــة للنجــــــــــاة مـــــــ
كــــــــــــــــر والعــــــــــــــــالج ودعــــــــــــــــم ال شــــــــــــــــف الم شــــــــــــــــات مــــــــــــــــن ســــــــــــــــرطان الثــــــــــــــــدي الثــــــــــــــــدي مــــــــــــــــن خــــــــــــــــالل ال ســــــــــــــــاء المتعا

ـــــــل ـــــــة  مـــــــن  بتم ان ا ان و الحكومـــــــة ال ة مـــــــع حملـــــــة مـــــــن أجـــــــل أطفـــــــال   صـــــــندوق األمـــــــم المتحـــــــدة للســـــــ الشـــــــرا
ــــــــــــان ( -فلســـــــــــطين ا ـــن يرغــــــــــــب مـــــــــــن الشــــــــــــرات وا ). CCPال ــــــــــــة فعلــــــــــــى مـــــــــ المرخصــــــــــــة حســــــــــــب لمختبــــــــــــرات الطب

ه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشر  ة : االصول في المشاركة عل   وط التال
  

ة  فاتورةارفاق  .1 ة الثقافة و الفكر  أو مطال    اسم جمع
ك خالل  .2 ش لغ  د الم سد ــــخ استالم الفاتورة 28يتم    يوم من تار
مة المضافة غير السعر  .3 ة الق   شامل ضر
ل $ 350عن إرفاق شهادة خصم ضربي من المنبع   .4 الش عادله    أو ما 
ادة والنقصان ب .5 ل لل ة العرض قا  .%25س
ل .6 الش   العملة للعرض المالي:  
أقل األسعار .7 ة غير ملزمة   الجمع
ل مزود الخدمة .8 ال من العرض الفني والمالي المقدم من ق  جب ختم و توقيع 
ة عشر آخر موعد الستالم العروض الساعة  .9 ــخ الحاد ــ احا بتار  .م13022020ص

تم فتح العروض الساعة  .10 ة عشر والنصفس احا  الحاد ــــخ ص  .م13022020بتار
س .11 خان يو سي    سلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ

  
  
  
ات                                          توقيع وختم المورد       ة الثقافة والفكر الحردائرة المشتر    جمع
  

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

  

  
  

  مالحظة هامة : 
ا.  7 عددسيتراوح عدد الحاالت المحولة  -   حالة شه
تم  - ة استالم فاتورة س لغ عنأو مطال ا ، وفي حال زادة الم ل يتم استالم  350 شه الش عادله  دوالر وما 

  شهادة خصم من المنبع
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ة  الوحدة  المواصفات  الصنف  الرقم م   ال
سعر الوحدة 

ل   الش
االجمالي 
ل   الش

1  
ل  تحال
ة  مخبر

لوك الشمع المحفوظ  ة ل ل مخبر تحال
ة  سجة الثدي المصا   حسب االتي : ه أ

سجة  -  تجهيز وفحص وقراءة اال
لوك الشمعي  المحفوظة في ال

عطاء  الت الهرمون و ل مستق لتحل
 (ER, PR, HER2) جة. ن

جة  - الن لي  ر تفص ة تق كتا
 الفحص مطبوعا. 

 1 فحص

    

ل الش     االجمالي أرقام 

ل الش الحروف      االجمالي 


