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AHF-Procurement -2021-19 TUR-21/3559/RA3/H/NGO/18979

$/ دوالر أمريكي 

 no

رقم

Unit

الوحدة

الوزن 

Weight

Quantity  

الكمية

Unit Price

سعر الوحدة

Total Price

السعر اإلجمالي

المواصفات الفنية

Specification

Brand Details 

العالمة التجارية 
Notes المالحظات 

1 bag .. 18
مستهلكات طبية ذات صالحية أكثر من 

.سنة عىل األقل

2 tube .. 360
مستهلكات طبية ذات صالحية أكثر من 

.سنة عىل األقل

3 tube .. 360
مستهلكات طبية ذات صالحية أكثر من 

.سنة عىل األقل

4 tube .. 900
مستهلكات طبية ذات صالحية أكثر من 

.سنة عىل األقل

5 tube .. 900
مستهلكات طبية ذات صالحية أكثر من 

.سنة عىل األقل

6 Piece .. 45,000
مستهلكات طبية ذات صالحية أكثر من 

.سنة عىل األقل

7 roll .. 225
مستهلكات طبية ذات صالحية أكثر من 

.سنة عىل األقل

8 roll .. 720
مستهلكات طبية ذات صالحية أكثر من 

.سنة عىل األقل

9 Piece .. 450
مستهلكات طبية ذات صالحية أكثر من 

.سنة عىل األقل

10 Piece .. 360
مستهلكات طبية ذات صالحية أكثر من 

.سنة عىل األقل

11 Piece .. 1,350
مستهلكات طبية ذات صالحية أكثر من 

.سنة عىل األقل

12 Piece .. 810
مستهلكات طبية ذات صالحية أكثر من 

.سنة عىل األقل

13 box .. 1,080
مستهلكات طبية ذات صالحية أكثر من 

.سنة عىل األقل

14 box .. 1,800
مستهلكات طبية ذات صالحية أكثر من 

.سنة عىل األقل

15 box .. 900
مستهلكات طبية ذات صالحية أكثر من 

.سنة عىل األقل

16 Liter .. 315
مستهلكات طبية ذات صالحية أكثر من 

.سنة عىل األقل

17 Piece .. 36,000
مستهلكات طبية ذات صالحية أكثر من 

.سنة عىل األقل

18 Piece .. 1,800
مستهلكات طبية ذات صالحية أكثر من 

.سنة عىل األقل

Syring 5 cc

Syring 50 cc

blood transfusion set

woody tongue depressor

Needle tip Green

Needle tip Blue

Sidex

Silk Plaster 2.5cm

Medifix Plaster 10cm

truepoint Blood analysis

Threeway Serum set

Serum set

Nasogastric tubes 6

Nasogastric tubes 8

Endotracheal tubes  intubation  3.5 "No Ballon"

Endotracheal tubes  intubation  4 "No Ballon"

Overshoes

 QUOTIATION IFORMATIONمعلومات العرض   

Procurment to Fill / يات يتم تعبئتها من المشثر Supplier to Fill  / يتم تعبئتها من قبل المورد

Required Delivery date  : مواد تاري    خ استحقاق ال Availability date مواد تاري    خ توفر ال

Mobile :

موبايل :
Address / العنوان

Address :

: عنوان المزود

Contact Person  

شخص التواصل:
E-mail / يد الثر

E-mail :

ي :
ون  يد االلكثر الثر

Mobile  / موبايل

Payment Terms: وط الدفع شر Currency Used / عملة التسعثر

ITEMS DESCRIPTION/SPECIFICATION 

اسم المواد ووصفها

ECG Electrodes

Supplier's Information / معلومات المورد  QUOTATION Recipient   IFORMATIONمعلومات مستلم العرض 

Commercial Name: 

: االسم التجاري
Return Quotation to مستلم العرض

    Request for Quotation    طلب عرض السعر

project / وع المشر Provision of specialized child healthcare services in Dana sub-district through Sham pediatric hospital

Order Ref 

رمز الطلب 
 Date / التاري    خ : 30-Jun-2021

project number

وع رقم المشر
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19 Piece .. 18,000
مستهلكات طبية ذات صالحية أكثر من 

.سنة عىل األقل

20 Piece .. 2,700
مستهلكات طبية ذات صالحية أكثر من 

.سنة عىل األقل

21 tube .. 2,700
مستهلكات طبية ذات صالحية أكثر من 

.سنة عىل األقل

22 Piece .. 2,250
مستهلكات طبية ذات صالحية أكثر من 

.سنة عىل األقل

23 Piece .. 1,125
مستهلكات طبية ذات صالحية أكثر من 

.سنة عىل األقل

24 Piece .. 1,125
مستهلكات طبية ذات صالحية أكثر من 

.سنة عىل األقل

25 tube .. 900
مستهلكات طبية ذات صالحية أكثر من 

.سنة عىل األقل

26 Piece .. 27,000
مستهلكات طبية ذات صالحية أكثر من 

.سنة عىل األقل

27 Piece .. 18,000
مستهلكات طبية ذات صالحية أكثر من 

.سنة عىل األقل

28 pair .. 9,000
مستهلكات طبية ذات صالحية أكثر من 

.سنة عىل األقل

29 box .. 900
مستهلكات طبية ذات صالحية أكثر من 

.سنة عىل األقل

30 Liter .. 90
مستهلكات طبية ذات صالحية أكثر من 

.سنة عىل األقل

31 Piece .. 900
مستهلكات طبية ذات صالحية أكثر من 

.سنة عىل األقل

32 Piece .. 720
مستهلكات طبية ذات صالحية أكثر من 

.سنة عىل األقل

33 Piece .. 3,690
مستهلكات طبية ذات صالحية أكثر من 

.سنة عىل األقل

Oxygen mask Child

Microdrip

IV Cannula 24G

Naylon Gloves

neonat urine bag catheter

Sterile water

Nebulizer mask Child

Sterile Gauze 7.5*7.5 cm

Serum Regulater

Neonat eye cover

 urine catheter (foly) 6

IV Cannula 22G

Syring 10 cc

Syring 20 cc

Suction Tube 8

Subtotal المجموع

يلغ  عرض السعر الذي اليحمل ختم وتوقيع 

المورد

Supplier's stamp / ختم المورد

Discount (if applicable)

Delivery address: عنوان االستالم North of syria/ الشمال السوري 

Other charges (if applicable) (إن وجدت)تكاليف أخرى 

(إن وجد)حسم عىل السعر 

Total Price السعر اإلجمالي

Quotation Valid Till / العرض صالح لغاية Supplier's Signature  / توقيع المورد

   /              /               2021 
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