
# Unit QTY Unite Price (USD) Unite Price (USD)

1

Wheat

Providing and distributing soft wheat from one of the approved Syrian varieties (Douma 2, 

Douma 4, Douma 6, Sham 6, Sham 10, Bohouth 10, Golan 2), considering the technical 

specifications and conditions of packaging and delivery below:

1- The germination rate is not less than 90%.

2- The sum of the foreign materials (Ajram) and impurities does not exceed 4%.

3- Free from insect and fungal infections.

4- The specific gravity is not less than 76%.

5- Humidity should not exceed 10%.

6- The seeds should be sterilized with a clear fungicide that affects the entire grain.

7- The percentage of foreign seeds (barley, oats, etc.) should not exceed 0.25%.

8- Production in 2021.

9- The seed should be sourced from the propagating fields of farmers contracting with the 

General Organization for Seed Multiplication.

10- The seeds must be accompanied by a laboratory analysis certificate from one of the 

laboratories accredited by the Autonomous Administration of Northeast Syria.

11- The seeds must be wrapped in nylon burlap bags made of polypropylene, weighing 50 kg 

per bag.

القمح

 ، 6، شام 6، دوما 4، دوما 2دوما  (تقديم وتوزيع قمح طري من إحدى األصناف السورية المعتمدة 

مع مراعاة ( 2 ، جوالن 10 ، بحوث 10شام 

:المواصفات التقنية و شروط التغليف والتوصيل أدناه

 .%90نسبة اإلنبات التقل عن - 1

 .%4مجموع األجرام والشوائب اليتجاوز - 2

.خالية من اإلصابات الحشرية والفطرية- 3

 . %76الثقل النوعي اليقل عن - 4

 .%10يجب أن ال تتجاوز الرطوبة - 5

.أن تكون البذار معقمة بمبيد فطري واضح األثر على كامل الحبة- 6

 .%0.25عن  (الخ....الشعري، والشوفان)يجب ان ال تتجاوز نسبة البذور الغريبة - 7

 .2021أنتاج عام - 8

ان يكون مصدر البذور من الحقول االكثارية للمزراعين المتعاقدين مع المؤسسة العامة إلكثار - 9

.البذار

يجب أن تكون البذار مرفقة بشهادة تحليل مخبرية من إحدى المخابر المعتمدة لدى اإلدارة - 10

.الذاتية لشمال شرق سوريا

 كغ 50يجب أن تكون البذار مغلفة بأكياس خيش نايلون مصنوعة من البولي بروبلين بوزن - 11

."لكل كيس

Ton 110          

2

Barley

The requested cultivar must be a spring Barley Black variety. A variety 

recommended for cultivation in rain fed areas and has been grown in wide regions 

of north Syria.. It has good grain and good fodder.

Other quality characteristics include:

Variety type: Black and self-pollinated Seed classification: improver

Semi elongated kernel, with black color, Production in 2021

Usage:   fodder

Packaging: Seeds must be sterilized and packed in 25 or 50 kg polypropylene bags 

Seeds Packaging:

For all the seeds mentioned above, the label should be printed containing the 

following information on the bags: Item

name - - Seed type - Net weight - - Sterilization material - Production date and 

validity - Country of origin, sterilization

الشعير

الصنف المطلوب يجب أن يكون من نوع الشعير االسود، الصنف يجب أن يكون صالح للزراعة 

في المناطق المطرية

ويجب أن تكون الحبة جيدة ونوعية صالحة . ويزرع بشكل واسع في مناطق شمال سوريا (البعلية)

.للعلف

:المواصفات النوعية األخرى تتضمن

اسود وذاتي التلقيح: الصنف

محسن: المرحلة

حبة الشعير شبه مستطاولة الشكل، ذات لون أسود،

2021أنتاج عام 

.علف: االستعمال

. كغ50 أو 25البذور يجب أن تكون معقمة ومعبأة بأكياس بو لي بربولين سعة :التغليف

:تعبئة البذور

من أجل جميع البذور المذكورة أعاله يجب أن تطبع لصاقه تحتوي على المعلومات التالية على 

: األكياس

بلد – تاريخ اإلنتاج والصالحية – مادة التعقيم –– الوزن الصافي – نوع البذور -– اسم الصنف )

(المنشأ، مادة التعقيم والتحذيرات الصحية

Ton 44            

3

NPK (15-15-15)

A balanced fertilize.

Mineral fertilizer in the form of an acidic powder

Percentage of Nutrients (NPK) 15-15-15 fortified with microelements

Fast and completely soluble in water and does not have any toxic effect on the 

plant It must maintain its physical properties, homogeneous and not lumpy

The year of production must be no less than 2020

Packed in bags weighing10 or 25 or 50 kg per bag, with the composition of the 

material, origin, instructions for use of fertilizer, weight, production and expiry 

date recorded on it

سماد متوازن

سماد معدني على صورة بودرة ذو تأثير حامضي

 مدعم بالعناصر الصغرى15-15-15 (NPK )نسبة العناصر الغذائية 

سريع الماء وكامل الذوبان في الماء وليس له إي تأثير سام على النبات

يجب ان يكون محافظ على خواصه الفيزيائية ومتجانس وغير متكتل

2020يجب ان تكون سنة اإلنتاج التقل عن 

 كيلو غرام ومسجل عليها تركيب المادة 50 او 25 او 10معبأ في اكياس باوزان 

والمنشأ وتعليمات استخدام السماد والوزن وتاريخ االنتاج واالنتهاء

Ton 55            

4 Harvesting bags (Burlap sacks size 100 kg) ( كيلو غرام100اكياس خيش سعة )اكياس حصاد  Bag 13,200         

Item Description 

Financial Offer: Supply Inputs for Small Farmers in Hassaka, Raqqa and Der Elzoor Areas -NES

ي حسكة: العرض المالي
ز

ة بمواد زراعية ف ز أصحاب الحقول الصغير ق سوريا- رقة و دير الزور, تجهير شمال شر

NOTE:

1.  Our organization is not bound to buy the whole quantity mentioned in the Financial Offer.

2.  Our organization is not bound to contract with one company and can split the award between one or more companies.

3.  The items must delivered to Al-Hasakah, Raqqa, and Dier Alzoor in North East SYRIA, as per the instruction of Our Organization's Supervisor .

4.  The offered Price includes, transportation, loading & unloading and any other cost to deliver and Implementation to North East SYRIA as per plan table attached.

5.  Complete set of samples must be submitted to Blumon’s office in Derik, North East Syria.	

: مالحظة

ي جدول الكميات. 1
ز

اء الكمية الكاملة المذكورة ف .منظمتنا ليست ملزمة بشر

كة. 2 ز أكير من شر كة واحدة، و يمكن تجزئة العطاء بير .المنظمة ليست ملزمة بان تتعاقد مع شر

وع للمنظمة . 3 ف المشر ق سوريا وحسب خطة المقدمة من قبل مشر ي شمال شر
ز

.يتم التسليم للكميات المذكورة اعاله ف

ق سوريا  وحسب الخطة المرفقة. 4 ي شمال شر
ز

.أالسعار المقدمة جميع المصاريف من نقل و تحميل و التسليم والتنفيذ ف

ق سورياBlumonيجب تقديم مجموعة كاملة من العينات إل مكتب . 5 ي ديريك ، شمال شر
ز

. ف

Grand Total Amount in (USD) 
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Name of Signatory:…...................................................................................................................................................

Title of Signatory:….....................................................................................................................................................

Name of Bidder:….........................................................................................................................................................

Signature & stamp:

Date of Signing:…..........................................................................................................................................................

Delivery Location- مواقع التسليم  
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