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ــــخ :   م21072020التار
 
 

  استدراج عروض أسعار 
د    أغنامتور

WN/Initiative /2020-05-15  
 
 

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

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

عة لترغب  كة وصال التا س فيش ة الثقافة و الفكر الحر في خان يو د استدراج عروض أسعار جمع ، أغنام تور
ات من السرطان من وذلك  ات ذوات اإلعاقة والناج ساء والفت ة ودعم ال ذ مشروع حما والمعرضات خالل تنف

ة متعددة القطاعات ع االجتماعي من خالل االستجا ل للعنف المبني على الن من مكتب االمم ، وذلك بتم
ة سان سيق الشؤون اال شرات الفعلى من يرغب من ، oPt- Humanitarian Fund/ OCHA المتحدة لت

ة المرخصة حسب األ  والمحالت ه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط التال صول في المشاركة عل
:  

  
ك خالل  .1 ش لغ  د الم سد ــــخ استالم الفاتورة 28يتم   يوم من تار
مة المضافة غير السعر  .2 ة الق ة )شامل ضر   ( فاتورة صف
بي من المنبع إرفاق شهادة خصم ض .3   ر
أقل األسعار .  .4 ة غير ملزمة    الجمع
ة  .5 م لال ادة أو النقصان  ةقا  لل
ل .6  عملة العرض : الش
ة للمنتج الوطني.  .7  حق األول
عادة  .8 ة إلغاء جميع العروض المقدمة من الموردين و ة إما  استدراجحق للجمع عرض السعر مرة ثان

ه ل عل عد إجراء أي تعد لها الحالي أو   ش
ع .9 ان العرض : أسب  مدة سر

 على المورد ختم وتوقيع العرض .10
ان المطلوب على نفقة المورد.  .11 ل للم د والنقل والتحم   التور
احا موعد استالم العروض الساعة  .12 ة عشر ص ــــخ الحاد  .م26072020 بتار
تم فتح العروض  .13 ــــخ في فترة أقس  .م28072020صاها تار
س .14 خان يو سي    سلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ
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  المواصفات : 
  

ة  الوحدة  المواصفات  الصنف  الرقم م   ال
  لوحدةسعر ا

ل)   (ش
  اإلجمالي
ل)   (ش

لد 
  تجالمن

1.  
  

د أغنام   تور

د نعجة عدد ( ) 2أوالدها عدد (مع ) 1تور
ة:   حسب المواصفات التال

 ة  ةالنعجة : والد   للمرة الثان
 ع : عساف   الن
 ض   اللون : أب
  : شهر   2عمر أوالدها  
  دة  صحتها ج
  شاط امل ال ان تكون األغنام 

اع  ة وهادئة الط  والحي
  د ان تكون حركة الرأس في وضع ج

 ومرتفع. 
  م ان تكون األغنام ذات مظهر سل

ة من أي  ل و خال وممتد وط
 شوهات. 

  س مة ول ان تكون منطقة الظهر مستق
 فيها اى انحناء لألعلى أو لألسفل. 

  ة من مة وخال ان تكون االرجل مستق
ة.  شوهات االمام  ال

  .م غير مشوه كون الظلف سل  ان 
  كون الضرع إسفنجي الملمس ان 

سطة الحجم ان وتكون الحلمات متو 
طن  ب فى اسفل ال تكون قنوات الحل

 . واسعة وكبيرة

       1 عدد

2.  

د نعجة عشار ب توائم حسب تور
ة   :المواصفات التال

  ع : عساف  الن
  : 2العدد  
  : شهر  24-12العمر  
  شهر  2مدة العشار : ال تقل عن  
  لو   50الوزن : مش أقل من   ك
 محصنة ضد األمراض 
  صحة ممتازة ان تكون األغنام الموردة 

ة  ة من اي وخال من اي االمراض وخال
ات.    التها

  شاط امل ال ان تكون األغنام 

    2 عدد
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اع  ة وهادئة الط  والحي
  د ان تكون حركة الرأس في وضع ج

 ومرتفع. 
  م ان تكون األغنام ذات مظهر سل

ة من أي  ل و خال وممتد وط
 شوهات. 

  س مة ول ان تكون منطقة الظهر مستق
 ل. فيها اى انحناء لألعلى أو لألسف

  ة من مة وخال ان تكون االرجل مستق
ة.  شوهات االمام  ال

  .م غير مشوه كون الظلف سل  ان 
  كون الضرع إسفنجي الملمس ان 

وتكون الحلمات متوسطة الحجم ان 
طن  ب فى اسفل ال تكون قنوات الحل

 واسعة وكبيرة . 

ل)االجمالي  الش   أرقام (
  

ل)االجمالي  الش   حروف (
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