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  استدراج عروض أسعار 
ة د كتات مخبر   تور

WHC/ MED/2021-03-14  
  

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

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

س فــــــي   –يرغــــــب مركــــــز صــــــحة المــــــرأة  ــــــة الثقافــــــة و الفكــــــر الحــــــر فــــــي خــــــان يــــــو ــــج التــــــابع لجمع اســــــتدراج البــــــر
ــــــــةعــــــــروض أســــــــعار  ــــــــد كتــــــــات مخبر ــــــــذ مشــــــــروع تور ــــــــدكو، ، وذلــــــــك مــــــــن خــــــــالل تنف فعلــــــــى مــــــــن يرغــــــــب مــــــــن م

ــــــــــة الشــــــــــرات وا ــــــــــه تعبئــــــــــة العــــــــــر المرخصــــــــــة حســــــــــب األ لمختبــــــــــرات الطب ض وذلــــــــــك صــــــــــول فــــــــــي المشــــــــــاركة عل
ة :    حسب المواصفات والشروط التال

  
ة الثقافة و الفكر  فاتورةارفاق  .1    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 
ة العر  .5 س ادة والنقصان ب ل لل  .%25ض قا
ل .6 الش   العملة للعرض المالي:  
أقل األسعار .7 ة غير ملزمة   الجمع
ة الحق في التجزئة .8  للجمع
ل مزود الخدمة .9 ال من العرض الفني والمالي المقدم من ق  جب ختم و توقيع 
ة عشر آخر موعد الستالم العروض الساعة  .10 ــــخ الحاد احا بتار  .م09032021ص
تم فتح العروض الساعة  .11 ة عشر س ــــخ الحاد احا بتار  .م09032021ص
س .12 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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ات                                          توقيع وختم المورد       ة الثدائرة المشتر    قافة والفكر الحرجمع
  

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

ة  الوحدة  المواصفات  الصنف  الرقم م   ال
سعر الوحدة 

ل   الش
االجمالي 
ل   الش

كتات   1
ة   مخبر

   تورد كتات مخبرة 
Laboratory kit for hematology 

analyzer 
 6 عدد

    

ل الش     االجمالي أرقام 

ل الش الحروف      االجمالي 


