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 سلة ( 1,500/  سالل غذائية جاهزة لألكلملحق دفتر الشروط )

 الرقم المرجعي لطلب عروض السعر

AHF-Procurement -2021-03 
 

 

 تكفي ستة اشخاص (  كل سلة  سلة /  750) 

 اسم المادة 

Material name 

 اسم المادة 

Material 
name 

 اسم المادة 

Material name 

 المادة اسم 

Material name 

 عدد فول مدمس 
 غ 400علبة وزن   -
 حبة كبيرة درجة أولى  -

 تاريخ انتهاء الصالحية ال يقل عن سنة  -

9 

 عدد حمص مطحون
 غ 400علبة وزن   -

 حمص مطحون مع طحينة  -
 تاريخ انتهاء الصالحية ال يقل عن سنة  -

11 

 عدد مرتديال دجاج 
 غ 200وزن العلبة  -
 نوع اول ذو جودة عالية  -

 تاريخ انتهاء الصالحية ال يقل عن سنة  -

5 

 عدد خضروات معلبة 
 400وزن العلبة  -
 خضار نوعية جيدة -

 تاريخ انتهاء الصالحية ال يقل عن سنة  -

3 

 عدد زيت زيتون 

 غ 600عبوة بالستيكية سعة  -
 زيت زيتون نوع أول  -
 1اسيد جيد ال يزيد عن   -

 تاريخ االنتاج ال يزيد عن ثالثة أشهر -

1 

 عدد معلبة تونة 
 غ 160علبة وزن   -
 نوع خشن حار  -

 تاريخ انتهاء الصالحية ال يقل عن سنة  -

12 

 عدد سكر أبيض 

غ مطبوع عليه  600معبأ بأكياس وزن   -

 العالمة التجارية وتاريخ االنتاج واالنتهاء
 سكر أبيض ناعم -

 تاريخ انتهاء الصالحية ال يقل عن سنة  -

1 

 عدد زعتر مجفف 

مطبوع عليه  غ 600معبأ بأكياس وزن   -

 العالمة التجارية وتاريخ االنتاج واالنتهاء
 زعتر مطحون ذو نوعية جيدة  -
 % 35نسبة السمسم ال تقل عن   -

 تاريخ انتهاء الصالحية ال يقل عن سنة  -

1 

 عدد كرتونة

 كرتونة متينة ذات نوعية جيدة لونها ابيض

 غرام  200تتسع المواد السابقة وزنها فارغة 

 مع الشعار محتويات السلة مطبوع عليها 

1 
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 تكفي خمسة اشخاص ( كل سلة سلة /  750) 

 اسم المادة 

Material name 

 الوحدة 

Unit 

 المواصفات الفنية 

Specification 

 الكمية المطلوبة 

Total Qty 

 عدد فول مدمس 
 غ 400علبة وزن   -
 حبة كبيرة درجة أولى  -

 تاريخ انتهاء الصالحية ال يقل عن سنة  -

7 

 عدد مطحونحمص 
 غ 400علبة وزن   -

 حمص مطحون مع طحينة  -
 تاريخ انتهاء الصالحية ال يقل عن سنة  -

9 

 عدد مرتديال دجاج 
 غ 200وزن العلبة  -
 نوع اول ذو جودة عالية  -

 تاريخ انتهاء الصالحية ال يقل عن سنة  -

5 

 عدد خضروات معلبة 
 400وزن العلبة  -
 خضار نوعية جيدة -

 عن سنة تاريخ انتهاء الصالحية ال يقل  -

2 

 عدد زيت زيتون 

 غ 500عبوة بالستيكية سعة  -
 زيت زيتون نوع أول  -
 1اسيد جيد ال يزيد عن   -

 تاريخ االنتاج ال يزيد عن ثالثة أشهر -

1 

 عدد تونة معلبة 
 غ 160علبة وزن   -
 نوع خشن حار  -

 تاريخ انتهاء الصالحية ال يقل عن سنة  -

10 

 عدد سكر أبيض 

غ مطبوع عليه  500معبأ بأكياس وزن   -

 العالمة التجارية وتاريخ االنتاج واالنتهاء
 سكر أبيض ناعم -

 تاريخ انتهاء الصالحية ال يقل عن سنة  -

1 

 عدد زعتر مجفف 

غ مطبوع عليه  500معبأ بأكياس وزن   -

 العالمة التجارية وتاريخ االنتاج واالنتهاء
 زعتر مطحون ذو نوعية جيدة  -
 % 35نسبة السمسم ال تقل عن   -

 الصالحية ال يقل عن سنة تاريخ انتهاء  -

1 

 عدد كرتونة

 كرتونة متينة ذات نوعية جيدة لونها ابيض

 غرام  200تتسع المواد السابقة وزنها فارغة 

 مع الشعار مطبوع عليها محتويات السلة 

1 

 


