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م ض / .................................... اس مق خ  / .......  الع غل م   ..............رق ال
ان / .............................. ن ...........الع ف ال  / ......  - ...    رق تل   ................ج

  
نعمل معا من اجل  "من خــــالل مشروع  ان يونســـــوالفكر الحر بخ  ةـــــة الثقافــــــغب جمعيتر
) ، حيث يهدف المشروع  إلى المساهمة MAPوبالشراكة مع جمعية العون الطبي للفلسطينيين (  التغيير "

حة االنجابية والوقاية والحماية للنساء والمراهقات من العنف المبني على النوع في تحسين وضع الص
شركة) للقيام  لتحديد واختيار مورد (االجتماعي ، والذي ينفذ في مركز صحة المرأة  في منطقة البريج 

  : المواصفات التاليةووذلك حسب الشروط  كيت مخبريبتوريد 
 

  

  الحر الفكر و الثقافة جمعية اسمب 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
 . المورد نفقة على التوريد .5
  العرض من الموردوختم توقيع  .6
  . األسعار بأقل ملزمة غير الجمعية .7
  .%25 بنسبة النقصان أو للزيادة قابلة الكمية .8
 .م05/03/2018 ثنينيوم اال صباحاالحادية عشر الساعة  العروض الستالم موعد آخر .9

 .م05/03/2018 بتاريخ الثانية عشر ظهرا الساعة العروض فتح سيتم .10
  يونس بخان الرئيسي المكتب في ومختوم مغلق ظرف في العروض تسلم .11
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  لمواصفات :ا
  

No Item Unite Quan. 
 Unite    

Price  (NIS) 
Total Price 

(NIS) 

1 
Vitamin D Reagent 
ARCHITECT 25-OH 

Kit 1   

Total Price (NIS)  
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