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 عطاء توريد مواد غذائية
 

 

 
 

 

Remarks Total (SDG) Price 

(SDG) 
Quantity Unit Commodities  

كيلو  20ارز اصفر   Rice 20 KG جوال 230     1 

كيلو20عدس احمر  Lentis 20 KG جوال 80      2 

 3 شوال  مكرونة Pasta / Macroni 10 kg جوال 342   

يتة  Sorghum flour 100 KG جوال 48      100دقيق فتر
  كيلو

4 

 5  صلصة الفراشة Tomato Paste  (Carton) كرتون 32   

كيلو25ملح  Salt Sack 25 KG والج 10     6 

كيلو  90بصل  Onion 90 kg جوال 15     7 

 Hot paper 50 KG     8كيلو  50شطة حمراء حارة شوال   جوال 3   

 Tea 10 pound  9رطل  10شاي احمر  شوال جوال 3   

 Sherow powder 50 KG  10كيلو  50بدرة شيرو شوال   جوال 3   

لتر  4 زيت صباح  او شمس او الطيب كرتونة  كرتون 52   
Cooking oil 4x4litr (carton) 

11 

 Sugar 50 KG  12كيلو  50سكر   جوال 5   

 Wheat Flour 25 KG 13كياو روتانا  25دقيق قمح   جوال 30   

  Total  

 



General Conditions 
  

    

1- The tenderers must have final invoice and stamp from taxation chamber 
 

 يجب علي المتقدم ان يكون لديه فواتير نهائية 
  

2- The winner will transport the basic food items to project sites in Hamdayet, 
 Tenedba , Umgargour , Babikiri and Um rackoba 
 
وع بكل  حيل الموادا الغذائية الي مواقع المشر

 الفاتز  بالعطاء سيقوم بير
 باسندبابكري و ام راكوبة,حمداداييت الطنيدبة ام قرقور 

 

3- The winner will receive 50% of the tender amount as advance payment. 
    

 من جملة المبلغ كمقدم التمام االعملية  % 50سيحصل الفائز بالعطاء علي  
    

4- The submission of the offer should the original BoQ 
     

 تسليم العطاء يكون بجداول الكميات االصلية
     

5- The quotation should be in SDG 
ي 
 يجب ان تكون العروض بالجنيه السودان 

 
   

 
  

6- The transportation cost should be separated from the basic food items 
    

اء المواد الغذائية حيل من تكاليف شر  فصل تكاليف الير
     

7- All the required basic food items should be the product of 2022 or December 2021 
  

 2021او ديسمير  2022كل المواد الغذائية المطلوبة تكون بتاري    خ العام 
     

       

 

Name:  Signature:  


