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دوالر أمريكي

 no

رقم

الوحدة

Unit 

Birim

الوزن 

Weight

Ağırlık

الكمية

Quantity

Adet

سعر الوحدة

Unit Price

Birim Fiyatı

السعر اإلجمالي

Total Price

Toplam Fiyat

العالمة التجارية 

Brand Details  Marka 

Detayları

المواصفات الفنية

Specification

Teknik Özellikler

1 urea fertilizer/ -  سماد يوريا  .. kg/ كغ  30,000

:متطلبات الصيدليات 

اء السماد عن طريقها  تعاقد مع صيدلية زراعية ليتم رصف بطاقات شر

وممكن الوصول  (رام حمدان_معرة مرصين)مكان الصيدلية مناسب• 

اليها بسهولة

السمعة الحسنة والمالءة المالية• 

داد القسائم•  ز كامل كمية السماد المتعاقد عليها قبل بدء اسير تجهي 

.وجود مستودع احتياطي للصيدلية الزراعية• 

السماد ذات نوعية جيدة وذات صالحية • 

نت محقون داخل الراوتر إلمكانية مزامنة •  يجب ان يتواجد انير

ي
ونز نامج االلكير الير

يجب عىل المورد اتخاذ كافة عوامل االمن والسالمة اثناء التوزي    ع• 

:مواصفات السماد

ي يوريا •  ي الماء46سماد حبيبر
ز
ع الزوبان ف ٪ ابيض اللون شي    

خالي من الشوائب• 

خالي من التكتالت • 

 مم3- 1الحبيبات ذات قطرمن  • 

ي ال يزيد عن •  ٪0.5المحتوى الرطونر

يجب ان تكون المادة الفعالة مطابقة للصاقة الموجودة عىل الكيس• 

ان تكون مدة الصالحية جيدة وتاري    خ االنتاج قريب • 

ان ترفق المادة بشهادة منشأ• 

يلغى عرض السعر الذي 

/ اليحمل ختم وتوقيع المورد

Tedarikçinin kaşe 

ve imzasını 

taşımayan fiyat 

teklifi iptal 

edilecektir.

Quotation Valid Till / Teklif Geçerlilik Tarihi  العرض 

صالح لغاية
Supplier's Signature / Tedarikçinin İmzası توقيع المورد Supplier's stamp / ختم المورد  /Tedarikçinin Damgası

   /               /          2022 

Total Price (Toplam Fiyat) السعر اإلجمالي

Delivery address: عنوان االستالم North of syria/ Kuzey Suriye/ الشمال السوري 

Other charges (if applicable)/ Diğer Masraflar (mevcutsa) (إن وجدت)تكاليف أخرى 

Discount (if applicable)/İndirim (mevcutsa) (إن وجد)حسم عىل السعر 

Subtotal/Ara Toplam المجموع

Supplier's Information / Tedarikçinin Bilgileri  معلومات المورد  Teklif Alıcının Bilgileri / QUOTATION Recipient   IFORMATIONمعلومات مستلم العرض 

Commercial Name / Ticari Ad  االسم التجاري
Return Quotation to مستلم العرض /Teklifin 

Teslimi/

Fiyat Teklif Talebi - Request for Quotation    طلب عرض السعر

project / proje المشروع Provision of integrated ER, FSL &amp; Protection services to the PiN in Idlib governorate - Envelope 2

Order Ref 

 رمز 

 Sipariş/الطلب

 Date / Tarih التاريخ 31-Jan-2022 proje numarası - project number رقم المشروع

Supplier to Fill / Tedarikçi Tarafından Doldurulacak يتم تعبئتها من قبل المورد

تاريخ استحقاق المواد

 Malzeme Teslim Tarihi / Required 

Delivery date

Availability date / Malzeme Tedarik Tarihi تاريخ توفر المواد

Contact Person / İrtibat Kişisi شخص التواصل

E-mail / E-posta البريد االلكتروني

Mobile / GSM موبايل

Address / Adres عنوان المزود

/ QUOTIATION IFORMATION /TEKLİF BİLGİLERİمعلومات العرض   

Ödeme Şartları/ Payment Terms شروط الدفع Currency Used / عملة التسعير/ Kullanılan Para Birimi

اسم المواد ووصفها

ITEMS 

DESCRIPTION/SPECIFICATION 

Malzemenin Adı ve Özelliği

E-mail / E-posta البريد

Mobile / GSM موبايل

Address / Adres العنوان

 Satınalım Tarafından Doldurulacak / Procurment to Fill يتم تعبئتها من المشتريات
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