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ارخ :    م19/08/2020ال

  
  

  استدراج عروض أسعار إعادة 
ة  ل مخبر   تحال

WHC/MED/2020-08-44  
 
  

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

فون ...        رقم ت.....................................العنوان  ..............   ..........................جوال   .   -ل
  

    
  

ــة –مركــز صــحة المــرأة  يرغــب ــــج التــابع لجمع س خــان فــي الحــر الفكــر و الثقافــة البــر اســتدراج إعــادة   فــي يــو
ة ، وذلك  ل مخبر ذ مشروع عروض أسعار تحال سـاء للعمـل معـا مـن أجـل التغييـر من خالل تنف ة ال تمكين وحما

ل من و  ة من يرغب من علىف ، MAP بتم ـه المشـاركة فـي االصـول حسـب المرخصـة المختبرات الطب  تعبئـة عل
ة والشروط المواصفات حسب وذلك العرض   : التال

  
ة الثقافة و الفكر الحر ا .1 اسم جمع   لفاتورة 
ك خالل  .2 ش لغ  د الم سد ــــخ استالم الفاتورة 28يتم    يوم من تار
مة المضافة  .3 ة الق   السعر شامل ضر
لغ عن اق شهادة خصم ضربي من المنبع إرف .4 ل.  350في حال زادة الم الش عادله    دوالر أو ما 
أقل األسعار .  .5 ة غير ملزمة   الجمع
ة  .6 س ادة أو النقصان ب لة لل ة قا م  .%25ال
ل .7  عملة العرض : الش
ل للتجزئة .8  العرض قا
ع .9  مدة سران العرض : أسب

  على المورد ختم وتوقيع العرض .10
احاة موعد استالم العروض الساع .11 ة عشر ص ــــخ  الحاد  .م24082020بتار
تم فتح العروض  .12 ة عشر س ــــخ ظهرا الساعة الثان  .م24082020بتار
س .13 خان يو سي    سلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ

  
ات                                          توقيع وختم المورد       ة الثقافة والفكدائرة المشتر    ر الحرجمع
    
  .............                                                   ............               ..........................  
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  المواصفات : 

 

 
  

  مالحظة : 
ا  -   أشهر.  3حاالت على الوارد أعاله لمدة  7يتراوح عدد الحاالت المحولة شه

  
  
  
  
  
  
  
ات                                       توقيع وختم المورد      ة الثقافة والفكر الحردائرة المشتر    جمع
     
  .............                             ............                                     ..........................  
  
  

ة  الوحدة المواصفات الصنف  الرقم م   ال
سعر الوحدة 

ل   الش
االجمالي  

ل   الش

ل مخبرة  1  تحال

ل ة ل ل مخبر وك الشمع تحال
ة  سجة الثدي المصا ه أ المحفوظ 

  حسب االتي : 
سجة  - تجهيز وفحص وقراءة اال

لوك الشمعي  المحفوظة في ال
عطاء  الت الهرمون و ل مستق لتحل

جة.   (ER, PR, HER2) ن
جة  - الن لي  ر تفص ة تق كتا

 الفحص مطبوعا. 

ل  1  تحل

    

ل األرقام ش   االجمالي 

الحروف ش     لاالجمالي 


