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ة استدراج عروض أسعار    فحوصات طب
WHC/ MED/2020-06-22  

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

ـــــــــذ مشـــــــــروع  ـــــــــة مـــــــــن خـــــــــالل تنف رســـــــــم مســـــــــارات آمنـــــــــة للنجـــــــــاة مـــــــــن ســـــــــرطان عـــــــــروض أســـــــــعار فحوصـــــــــات طب
شــــــــــــــــات مـــــــــــــــن ســـــــــــــــرطان الثــــــــــــــــدي الثـــــــــــــــدي مـــــــــــــــن خــــــــــــــــالل ال ســـــــــــــــاء المتعا كـــــــــــــــر والعــــــــــــــــالج ودعـــــــــــــــم ال شـــــــــــــــف الم

ـــــــل ـــــــة مـــــــن بتم ان ا ان و الحكومـــــــة ال ة مـــــــع حملـــــــة مـــــــن أجـــــــل أطفـــــــال  صـــــــندوق األمـــــــم المتحـــــــدة للســـــــ الشـــــــرا
ـــــــــــان ( -فلســـــــــــطين ا ـــــــــــة فعلـــــــــــى مـــــــــــن يرغـــــــــــب مـــــــــــن الشـــــــــــرات وا ). CCPال المرخصـــــــــــة حســـــــــــب لمختبـــــــــــرات الطب

ه تعبئة العر  ة : االصول في المشاركة عل   ض وذلك حسب المواصفات والشروط 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 والنقصا .5 ل لل ة العرض قا س  .%25ن ب
ل .6 الش   العملة للعرض المالي:  
ة الحق في تجزئة العروض .7  للجمع
أقل األسعار .8 ة غير ملزمة   الجمع
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  .م16062020ص
تم فتح العروض الساعة  .11 ة عشر ظهراس ــــخ  الثان  .م16062020بتار
س .12 خان يو سي    سلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ
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  المواصفات  : 

  

  
  

  مالحظة هامة : 
ا حالة  68 عددسيتراوح عدد الحاالت المحولة  - عة أشهر) ولمدة 1للبند رقم ( شه   .س

ا  13 عددسيتراوح عدد الحاالت المحولة  عة أشهر) ولمدة 2للبند رقم ( حالة شه   .س
لغ عن  - ادة الم ا ، وفي حال ز ة شه تم استالم فاتورة أو مطال ل يتم استالم  350س الش عادله  دوالر وما 

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

االجمالي 
ل   الش

1  

  
  

صور 
ماموجرام 

  للثدي 

صور ماموجرام للثدي حسب 
ة :   المواصفات التال

 ر اشعة للثدي (ماموج رام) تص
ة   جودة عال

  ص شخ شمل    ر  ة تق كتا
ع م دقيق وواضح مطب   وتقي

ر  1 تص

    

2   
 

عينة 
سجة  أ
من كتلة 
  في الثدي

سجة من كتلة في الثدي  حسب  عينة أ
ة :   المواصفات التال

  سحب وفحص وقراءة عينة
تلة  ا ال قة من خال اإلبرة الدق

  في الثدي 
  ص شخ شمل  ر  ة تق كتا

م  عوتقي  فحص  دقيق وواضح مطب

1  

    

3  

  سحب وفحص وقراءة عينة
ا  ة من خال اإلبرة المقطع

تلة في الثدي   ال
  ص شخ شمل  ر  ة تق كتا

ع.  م دقيق وواضح مطب   وتقي

1  

    

ل الش     االجمالي أرقام 

ل الش الحروف      االجمالي 


