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2017- 2016لشراءقرطاسیة لعام االكادیمي كراسة شروط

) 150NIS(ثمن الكراسة مبلغ
)شیكل وخمسونمئة(

13/08/2016السبتاستالم كراسة الشروط یوم 

مع أطیب أمنیات
رئیس دائرة المشتریات

االستاذ محمد ریاض ابوزینة

المركزیةوالمشتریاتلجنة العطاءاتومقرر 
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عن شراء القرطاسیة لعامإعالن 
2017-2016االكادیمي

قرطاسیة للعام المكتبیة و اللوازم اللشراءعطاءجامعة بولیتكنك فلسطین عن طرح / تعلن رابطة الجامعین
ضمن الشروط والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق العطاء ، فعلى الشركات الراغبة 2017-2016االكادیمي 

-:بالدخول في العطاء إتباع ما یلي

أومن دائرة المشتریات المركزیة في ) www.ppu.edu(كاملًة من صفحة الجامعة الكراسةاستالم.1
غیر مستردة تودع في حساب شیكل وخمسونمئة)150NIS(مقابل دفع مبلغ مقر رابطة الجامعیین 

الموافق السبتاعتبارا من یوم في البنك اإلسالمي الفلسطیني 30300رابطة الجامعیین والجامعة رقم 
13/08/2016.

من إجمالي قیمة العطاء وبظرف منفصل وال تقبل الكفالة % 10إرفاق شیك بنكي أو كفاله بنكیة بقیمة .2
.لمدة ال تقل عن  تسعین یومًا النقدیة ، على أن تكون ساریة المفعول 

الموافق االربعاءحتى نهایة دوام یومتسلیم كراسة العطاء مع كافة التفاصیل بالظرف المختوم .3
.رابطة الجامعیین–لدائرة المشتریات المركزیة 17/08/2016

أو جوال 9004تحویلة 2233050/02هاتف خالد القواسميلمزید من االستفسار یمكن االتصال مع االستاذ 
0599252561

أجور اإلعالن على من یرسو علیھ العطاء-: مالحظة

رئیس دائرة المشتریات المركزیة
األستاذ محمد ریاض أبو زینة
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عطاء عن
2017- 2016لشراء قرطاسیه لعام االكایمي كراسة شروط 

-:یرجى مراعاة اآلتي 
، ووفقًا للشـروط الـواردة متخصصة لبیع قرطاسیةشركةیجب ان یكون المتقدم للعطاء.1

.في كراسة العطاء
حسـب احتیاجـات قسـم 4Aتصـویرالورق بـوالخـاص) 1(یكون السـحب للبنـد رقـم .2

.2017-2016اللوازم خالل العام االكادیمي 
.)9ص(المطلوبة بالجدول أدناه دلبنو لجمیع اعینات یرجى احضار.3
.وشهادة خصم المصدربالشیكل شامل الضریبة االسعار .4
فــــي )9ص(قرطاســــیة المطلوبــــة بالجــــدول أدنــــاه لوتنزیــــل ایلتــــزم المــــورد بالتوصــــیل .5

.مستودع الجامعة وباشراف آمین المستودع
.مدة التورید ال تزید عن اسبوع من إصدار أمر التورید.6
.األسعار، وبدون ابداء األسبابإقللجنة العطاءات غیر ملزمة بقبول .7
.وفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاءیكون السعر .8
.االعالن بالجریدة وكراسة الشروط الفنیة للعطاء واالتفاقیة وحدة واحدة وتقرآن معًا .9

.یحق للجنة العطاءات المركزیة تجزئة العطاء.10
.الموجودة في العطاءالموادللجنة العطاءات الحق في إنقاص أو إلغاء بعض .11
.علیه العطاءأجور اإلعالن على من یرسو .12
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2017- 2016لشراء قرطاسیه لعام االكادیمي الفنیةشروطال

قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنـود والتزمـت بهـا التزامـًا كـامًال وألتـزم / انا الموقع اسمي أدناه 
، واتعهــد بتقــدیم بــراءة ذمــة فــتح العطــاءالیــوم الــذي یلــيمــن یومــًا ) 90(باالســعار المقدمــة مــن قبلــي لمــدة 

من ضریبة الدخل ساریة المفعول ومرفقة بالفاتورة الرسـمیة كمـا تعتبرهـذه الثبوتیـات أساسـا " خصم مصدر"
أدنـاه بالتوصیل وتنزیل القرطاسیة المطلوبة بالجـدول ، كما أتعهد لدفع المستحقات الالزمة للمورد

.في مستودع الجامعة وباشراف آمین المستودع)9ص(

.وبناءًا على ذلك تمت المصادقة والتوقیع

:الشركة/ السادة 

:رقم المشغل المرخص

:العنوان

:رقم الهاتف

التوقیع والخاتم:رقم الفاكس

5/2015/35001ص: الرقم
وإقرارتعھد
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تعلیمات للمشاركین بالعطاء

المحترمین_________  ______شركة: حضرات السادة 

.2017-2016لشراء قرطاسیه لعام االكادیمي كراسة شروط تعلیمات للمشاركین بالعطاء

-:على الراغبین بالمشاركة في العطاء ما یلي

.تعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات واالعالن بالجریدة جزًء ال تتجزأ وتقرأ معا.1
.كراسة العطاء دراسة وافیةعلى الشركة المتقدمة  دراسة .2
بعد أن یقرأ هذه الوثائق ویتفهم جمیع ما ورد فیها ویختم )9ص(الجدولیِعد المناقص عرضه وأسعاره على .3

ویوقع كافة الوثائق ویقدمها ضمن العروض كاملة على ان یتحمل كافة النتائج المترتبة على عدم قیامة 
.بالتدقیق واالستكمال بالصوره الصحیحة

یعتبر السعر المقدم من المناقص شامًال رسوم الضرائب وجمیع المصاریف حسب الشروط الواردة في .4
.الكراسة 

ال یعتمد أي تعدیل في الكراسة بسبب ما یدونه المتقدم من اشتراطات ما لم تقبل لجنة العطاءات المركزیة .5
.ذلك صراحةً 

رقمًا وكتابًة على النموذج ویرفض أي عرض یحدث فیه المتقدم على شركة المتقدمة أن تضع أسعارها .6
.تشویشًا في أسعاره ، واللجنة غیر مسؤولة عن أیة أخطاء قد یرتكبها المتقدم في وضع األسعار

.یومًا من الیوم الذي یلي فتح العطاء) 90(مدة صالحیة األسعار .7
.التوریدمدة التورید ال تزید عن اسبوع من إصدار أمر .8
جامعة بولیتكنك فلسطین تأمینا على / على كل شركة متقدمة أن ترفق بالعطاء  لصالح رابطة الجامعیین .9

عشرة %10كفالة بنكیة أو شیك مصدق من قبل البنوك المحلیة بنسبة(شراء قرطاسیه للدخول في العطاء 
.بالمائة ، وال ینظر في العروض غیر المعززة بتلك التأمینات
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في حالة تأخر شركة المتقدمة عن تقدیم البنود المحاله علیها تحسب غرامات التأخیر بنسبة .10
عن كل یوم تأخیر ویتم مصادرة  قیمة التأمین المرفق بالعطاء وقیده إیراد لصالح رابطة % 1.5

.جامعة بولیتكنك فلسطین/ الجامعیین 
المركزیة باحالة العطاء مباشرًة باألسعار والشروط تقوم لجنة العطاءات ) 10(الحقا لبند رقم.11

من ذلك الفرق كنفقات %) 15(المناسبة من السوق المحلي، وأي فرق في األسعار مضافًا إلیه 
. إداریة

وٕاذا رغب  . یقدم العرض على النموذج أدناه وال یحق إدخال أیة تعدیالت على وثائق العطاء.12
بدیل علیه تقدیم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شریطة تقدیم المناقص تقدیم مالحظات أو عرض

جامعة بولیتكنك فلسطین لهاحق النظر بالمذكرة بقبولها / العرض األصلي كما هو، ورابطة الجامعین 
.أو رفضها

أسبوعین من استالم خاللالمحال علیها العطاءسبة وصرف جمیع المستحقات الشركة تكون المحا.13
.الفاتورة الرسمیة وشهادة خصم المصدر حسب االصول

تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض ال یكون واضحًا بصورة كافیة أو یحتمل أكثر .14
من تفسیر أو كان ناقصًا في بیان مواصفات بنود العطاء أو شروط ومواعید تسلیمها أو لم 

.المقرر المرفق بالعطاءیقدم على النموذج 
الخیار في إلغاء جامعة بولیتكنك فلسطین / رابطة الجامعینو یجوز تحمیل بند على بند آخرال.15

.أي بند وتبقى أسعارالبنود األخرى ملزمة للمناقص
العامة والفنیة المطبقة في النظام العام للمشتریات طالشرو االتفاقیة الموقعة بین الطرفین و تعتبر.16

لهذه الشروط في عطاءات رابطة الجامعیینمكمالً ًء جز 
تودع العروض من السادة المتقدمین في صندوق العطاءات الموجود في دائرة المشتریات المركزیة .17

حددة لذلك وكل عرض ال شارع عین سارة ، قبل انتهاء المدة الم/في رابطة الجامعیین في الخلیل
.یودع في صندوق العطاءات قبل آخر موعد لتقدیمه ال ینظر فیه ویعاد الى مصدره مغلقاً 

یجوز ألي شركة سحب عرضها بمذكرة موقعة منها وتودع في صندوق العطاءات قبل الموعد .18
. المحدد لفتح العطاء
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الطمس، في قائمة األسعار وأي تصحیح یجریه مقدم ال یجوز لمقدم العطاء التعدیل أو المحو أو .19
.العرض علیه إعادة  كتابته رقمًا وكتابًة والتوقیع علیه وختمه

من قائمة % 10إذا بلغت فئات األسعار التي جرى علیها التعدیل أو المحو أو الطمس أكثر من .20
. األسعار جاز للجنة العطاءات والمشتریات المركزیة استبعاد العرض

. یعتبر العرض المقدم من المناقص ملزمًا له.21
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: كما یلي 2017- 2016لعام االكادیمي لقرطاسیه الجدول االسعار 

االجماليسعر الوحدةالكمیةالتعبئةالوحدةالصنف المطلوبالرقم
1100ماعون5كرتونةgm80(A4(ورق تصویر  1

15ماعون5كرتونةA3(gm80)ورق تصویر 2
1900مساحةنوع ممتاز) للوح االبیض(مساحات لوح 3

50ملف250كرتونة)ملف10X25(9001ملفات سوبر 4
35ملف10ربطةسم اسود كرتون عربي8بوكس فایل 5

20ملف10ربطةسم اسود كرتون عربي4بوكس فایل 6

500قلم12دزینةقلم حبر جاف ازرق نوع جید7

150قلم12دزینةقلم حبر جاف احمر نوع جید8
50قلم12دزینةقلم حبر جاف اسود نوع جید9

80ظرف250كرتونةسم24X34بني A4ظرف 10
25ظرف250كرتونةسم32X42بني A3ظرف 11

400قلم12بكیتقلم لوح ملون مونامي جامبو لون ازرق12
400قلم12بكیتقلم لوح ملون مونامي جامبو لون اسود13

250قلم12بكیتقلم لوح ملون مونامي جامبو لون احمر14
10قلم10دزینة0.7PILOTقلم سائل ازرق 15
110000باجة)حبل + كرت مؤتمر (باجات 16
1050بكیتكنغارو)5000STAPLES(26/6كبسات 17
1015بكیتكنغارو)1000STAPLES(24/6كبسات 18

55دبوس5000بكیتSamsung Staple scx-stp000الدبابیس19

140مكبسكنغارومكبس وسط20
200ملف50ربطة)نوریكمA4)60ملفات نایلون شفاف مخرم 21
1100قلم)لافوأ(قلم تبكس22

1100دفترA4كولبدفتر 23
1015بكیترفصأماركر فسفوري24
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االجماليسعر الوحدةالكمیةالتعبئةالوحدةالصنف المطلوبالرقم
5اصبع20بكیتغم جاف8صمغ ستیك 25
2اصبع10بكیتغم35صمغ سائل 26
60قطعةلفةیارد60سم 5الصق عریض بني 29
90قطعةلفةیارد144سم 5عریض شفاف الصق 30
1100حبة40*100سولو حجم كبیر 31
170لوحلوح بولجال32
120مشرطمشرط حجم وسط33
150ورقورق كورنیش34
150لفةشبر بالستیك عریض35
135لوح)40*100(سم 2الواح فلین رفیع 36
115لوح)40*100(سم 5الواح فلین عریض 37
130قاعدةقاعدة مفكرة38
600حبةحبةدوسیة بالستیك وجھ شفاف39
20قطعةمقصمقص وسط40
20قطعةمقصمقص صغیر41
40ورقة25ربطةA5لیبل 42
50قلمقلمقلم مع قاعدة43
200عددعدددةعقاتعبئة قلم 44
1500بكیتسم5كلبسات 45
140قاعدةقاعدة ورق مالحظات46

المجموع بالشیكل**

.لبنودالجمیعیرجى احضار عینات: مالحظة

:-وردالماص بخ

.....................................................................................................: اسم الشركة

..............................:وال رقم  ج......................: رقم فاكس. ...............: رقم ھاتف 
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ختم الشركة الرسمي                                                                


