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التار ــخ 2020 07 21 :م
استدراج عروض أسعار
تور د أغنام
WN/Initiative /2020-05-15
اسم مقدم العرض  .............................................رقم المشتغل مرخص
العنوان ......................................................

رقم تل فون  -جوال

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

ﺗﺮﻏﺐ ش كة وصال التا عة لجمع ة الثقافة و الفكﺮ الحﺮ في خان يو س في استدراج عﺮوض أسعار تور د أغنام،
وذلك ﻣﻦ خﻼل ﺗنف ذ ﻣشﺮوع حما ة ودعم ال ساء والفت ات ذوات اﻹعاقة والناج ات ﻣﻦ السﺮطان والمعﺮضات
للعنف المبني على الن ع اﻻجتماعي ﻣﻦ خﻼل اﻻستجا ة ﻣتعددة القطاعات ،وذلك بتم ل ﻣﻦ ﻣكتﺐ اﻻﻣم
المتحدة لت سيق الشؤون اﻻ سان ة  ،oPt- Humanitarian Fund/ OCHAفعلى ﻣﻦ يﺮﻏﺐ ﻣﻦ الشﺮات
والمحﻼت المﺮخصة حسﺐ اﻷصول في المشاركة عل ه ﺗعبئة العﺮض وذلك حسﺐ المواصفات والشﺮوط التال ة
:
 .1يتم سد د الم لغ ش ك خﻼل  28يوم ﻣﻦ ﺗار ــخ استﻼم الفاﺗورة
 .2السعﺮ ﻏيﺮ شاﻣل ضﺮ ة الق مة المضافة ) فاﺗورة صف ة (
 .3إرفاق شهادة خصم ضﺮ بي ﻣﻦ المنبع
 .4الجمع ة ﻏيﺮ ﻣلزﻣة أقل اﻷسعار .
 .5ال م ة قا لة لل ادة أو النقصان
 .6عملة العﺮض  :الش ل
 .7حق اﻷول ة للمنتج الوطني.
 .8حق للجمع ة إلغاء جميع العﺮوض المقدﻣة ﻣﻦ المورديﻦ و عادة استدراج عﺮض السعﺮ ﻣﺮة ثان ة إﻣا
ش لها الحالي أو عد إجﺮاء أي ﺗعد ل عل ه
 .9ﻣدة سﺮ ان العﺮض  :أسب ع
 .10على المورد ختم وﺗوقيع العﺮض
.11التور د والنقل والتحم ل للم ان المطلوب على نفقة المورد.
 .12ﻣوعد استﻼم العﺮوض الساعة الحاد ة عشﺮ ص احا بتار ــخ 2020 07 26م.
 .13س تم فتح العﺮوض في فتﺮة أقصاها ﺗار ــخ 2020 07 28م.
 .14سلم العﺮوض في ظﺮف ﻣغلق وﻣختوم في المكتﺐ الﺮئ سي خان يو س
دائرة المشتر ات جمع ة الثقافة والفكر الحر
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المواصفات :
الرقم

الصنف

.1

ﺗور د أﻏنام

.2

المواصفات
تور د نعجة عدد ) (1مع أوﻻدها عدد )(2
حسب المواصفات التال ة:
 النعجة  :والدة للمﺮة الثان ة
 الن ع  :عساف
 اللون  :أب ض
 عمﺮ أوﻻدها  2 :شهﺮ
 صحتها ج دة
 ان ﺗكون اﻷﻏنام اﻣل ال شاط
والحي ة وهادئة الط اع
 ان ﺗكون حﺮكة الﺮأس في وضع ج د
وﻣﺮﺗفع.
 ان ﺗكون اﻷﻏنام ذات ﻣظهﺮ سل م
وﻣمتد وط ل و خال ة ﻣﻦ أي
شوهات.
 ان ﺗكون ﻣنطقة الظهﺮ ﻣستق مة ول س
فيها اى انحناء لﻸعلى أو لﻸسفل.
 ان ﺗكون اﻻرجل ﻣستق مة وخال ة ﻣﻦ
ال شوهات اﻻﻣاﻣ ة.
 ان كون الظلف سل م ﻏيﺮ ﻣشوه.
 ان كون الضﺮع إسفنجي الملمس
وﺗكون الحلمات ﻣتوسطة الحجم ان
ﺗكون قنوات الحل ﺐ فى اسفل ال طﻦ
واسعة وكبيﺮة .
تور د نعجة عشار بتوائم حسب
المواصفات التال ة:
 الن ع  :عساف
 العدد 2:
 العمﺮ  24-12 :شهﺮ
 ﻣدة العشار  :ﻻ ﺗقل عﻦ  2شهﺮ
 الوزن  :ﻣش أقل ﻣﻦ  50ك لو
 ﻣحصنة ضد اﻷﻣﺮاض
 ان ﺗكون اﻷﻏنام الموردة صحة ﻣمتازة
وخال ة ﻣﻦ اي اﻻﻣﺮاض وخال ة ﻣﻦ اي
التها ات.
 ان ﺗكون اﻷﻏنام اﻣل ال شاط

الوحدة

عدد

عدد

ال م ة

سعر الوحدة
)ش ل(

اﻹجمالي
)ش ل(

1

2
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لد
المنتﺞ
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والحي ة وهادئة الط اع
ان ﺗكون حﺮكة الﺮأس في وضع ج د
وﻣﺮﺗفع.
ان ﺗكون اﻷﻏنام ذات ﻣظهﺮ سل م
وﻣمتد وط ل و خال ة ﻣﻦ أي
شوهات.
ان ﺗكون ﻣنطقة الظهﺮ ﻣستق مة ول س
فيها اى انحناء لﻸعلى أو لﻸسفل.
ان ﺗكون اﻻرجل ﻣستق مة وخال ة ﻣﻦ
ال شوهات اﻻﻣاﻣ ة.
ان كون الظلف سل م ﻏيﺮ ﻣشوه.
ان كون الضﺮع إسفنجي الملمس
وﺗكون الحلمات ﻣتوسطة الحجم ان
ﺗكون قنوات الحل ﺐ فى اسفل ال طﻦ
واسعة وكبيﺮة .
اﻻجمالي ) الش ل( أرقام

اﻻجمالي ) الش ل( حروف
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