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 4/9/2022التاريخ: 

 2/2022/2011الرقم:ص

 

 رابطة الجامعيين / محافظة الخليل

 جامعة بوليتكنك فلسطين

 المركزية والمشتريات لجنة العطاءات

 

 واصفات الفنيةملشروط والكراسة ا

 2023-2022لشراء قرطاسية للعام االكاديمي  كراسة شروط

 مئتا شيكل  -(NIS 200)ثمن الكراسة مبلغ

 4/9/2022استالم كراسة الشروط يوم األحد الموافق

 الساعة العاشرة والنصف صباحا   11/9/2022الموافق  األحدتسليم الكراسة يوم 

 مع أطيب أمنيات

 مدير دائرة العطاءات والمشتريات المشتريات

 تاذ محمد رياض سعدي ابوزينةاالس

 المركزية والمشتريات لجنة العطاءاتومقرر 

riyad@ppu.edu 
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عن شراء القرطاسية إعالن 
 2023-2022 لعام األكاديميل

 

-2022االكاديمي قرطاسية للعام المكتبية و اللوازم ال لشراء عطاءتعلن رابطة الجامعين/ جامعة بوليتكنك فلسطين عن طرح 
 ، فعلى الشركات الراغبة بالدخول في العطاء إتباع ما يلي:ت الموضحة في كراسة وثائق العطاءالشروط والمواصفاضمن  2023
من دائرة المشتريات المركزية في مقر  أو )قسم عطاءات( www.ppu.eduكاملة  من صفحة الجامعة  استالم الكراسة .1

( مئتا شيكل غير مستردة تودع في حساب رابطة الجامعيين والجامعة رقم NIS 200دفع مبلغ )مقابل رابطة الجامعيين 
 .4/9/2022في البنك اإلسالمي الفلسطيني اعتبارا من يوم األحد الموافق  30300

ية ، على أن % من إجمالي قيمة العطاء وبظرف منفصل وال تقبل الكفالة النقد5إرفاق شيك بنكي أو كفاله بنكية بقيمة  .2
 .يوما   120تكون سارية المفعول لمدة ال تقل عن  

دائرة  11/9/2022األحد الموافق   يومالساعة العاشرة صباحا من تسليم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالظرف المختوم  .3
 رابطة الجامعيين. –العطاءات والمشتريات المركزية 

 0599125751 السيد: فراس ابو شمسية لمزيد من االستفسار يمكن االتصال مع  .4
 

 .أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء -مالحظة: 
 

 مدير دائرة العطاءات  والمشتريات المركزية 
 األستاذ: محمد رياض سعدي ابوزينة

 

 

       

 

 

 

 

 

 

http://www.ppu.edu/
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 عطاء عن

 2023-2022 يلشراء قرطاسيه للعام األكاديمكراسة شروط 

 -يرجى مراعاة اآلتي :

، ووفقببا  للشببروط الببواردة فببي كراسببة شببركة متخصصببة لبيببع القرطاسببية ان يكببون المتقببدم للعطبباء يجبب .1
 العطاء.

حسب احتياجات قسمم اللموازم لمالل العمام   A4ريو تصالورق والخاص ب 1يكون السحب للبند رقم  .2
 .2023-2022االكاديمي 

 .(9+ص8بالجدول أدناه )ص ةالمطلوب دلبنو لجميع اعينات  يرجى احضار .3

 بالشيكل شامل الضريبة وشهادة خصم المصدر .االسعار  .4

فببببي مسببببتودع  (9+ص8قرطاسببببية المطلوبببببة بالجببببدول أد ببببا  )صليلتببببزم المببببورد بالتوصببببيل وتنزيببببل ا .5
 الجامعة وبإشراف آمين المستودع.

 مدة التوريد ال تزيد عن اسبوع من إصدار أمر التوريد. .6

 وبدون ابداء األسباب. ،األسعار أقللجنة العطاءات غير ملزمة بقبول  .7

 يكون السعر وفقا  للشروط الواردة في كراسة العطاء. .8
 االعالن بالجريدة وكراسة الشروط الفنية للعطاء واالتفاقية وحدة واحدة وتقرآن معا  . .9

 يحق للجنة العطاءات المركزية تجزئة العطاء. .10
 لعطاء.للجنة العطاءات الحق في إ قاص أو إلغاء بعض المواد الموجودة في ا .11

 .أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .12

  جوال  : فراس ابو شمسية علىيمكن االتصال مع االستاذ والتنسيق لمزيد من االستفسار .13

 خالل الدوام الرسمي. 0599125751      
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 وإقرار تعهد

التزامبا  كبامال  وألتبزم باألسبعار المقدمبة ا ا الموقع اسمي أد ا  / قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها 
، واتعهبد بتقببديم ببراءة ذمببة صخصبم مصببدرص مبن ضببريبة الببدخل فبت  العطبباء اليببوم البيي يلببيمبن ( يومببا  120مبن قبلببي لمبدة )

، كمببا أتعهببد هببي  الوبوتيببات أساسببا لببدفع المسببتحقات الالزمببة للمببورد سببارية المفعببول ومرفقببة بالفبباتورة الرسببمية كمببا تعتبببر
فببي مسببتودع الجامعببة وبإشببراف آمببين   (9+ص8أد ببا  )صبالتوصببيل وتنزيببل القرطاسببية المطلوبببة بالجببدول 

 المستودع.

 وبناءا  على ذلك تمت المصادقة والتوقيع.

         السادة / الشركة:

        رقم المشغل المرخص:

          العنوان:

     رقم الهاتف:

   رقم الفاكس:

 التوقيع والخاتم
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 ليمات للمشاركين بالعطاءتع

 .حضرات السادة : شركة_______________  المحترمين

 .2023-2022عام االكاديمي لشروط لشراء قرطاسيه ل ةكراس بالعطاءتعليمات للمشاركين 

 -على الراغبين بالمشاركة في العطاء ما يلي:

 تتجزأ وتقرأ معا.تعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات واالعالن بالجريدة جزء  ال  .1
 على الشركة المتقدمة  دراسة كراسة العطاء دراسة وافية. .2
بعد أن يقرأ هي  الوثائق ويتفهم جميع ما ورد   (9+ص8ص) الجدوليِعد المناقص عرضه وأسعار  على  .3

فيها ويختم ويوقع كافة الوثائق ويقدمها ضمن العروض كاملة على ان يتحمل كافة النتائج المترتبة على 
 الصحيحة. بالصورةعدم قيامة بالتدقيق واالستكمال 

التنزيل للمستودعات ) يعتبر السعر المقدم من المناقص شامال  رسوم الضرائب وجميع المصاريف .4
 حسب الشروط الواردة في الكراسة . الجامعة(

ال يعتمد أي تعديل في الكراسة بسبب ما يدو ه المتقدم من اشتراطات ما لم تقبل لجنة العطاءات المركزية  .5
 ذلك صراحة .

فيه المتقدم على شركة المتقدمة أن تضع أسعارها رقما  وكتابة  على النموذج ويرفض أي عرض يحدث  .6
 تشويشا  في أسعار  ، واللجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المتقدم في وضع األسعار.

 ( يوما  من اليوم اليي يلي فت  العطاء.120مدة صالحية األسعار ) .7
 مدة التوريد ال تزيد عن اسبوع من إصدار أمر التوريد. .8
بالعطاء  لصال  رابطة الجامعيين / جامعة بوليتكنك فلسطين تأمينا على على كل شركة متقدمة أن ترفق  .9

 خمسة%5 شراء قرطاسيه للدخول في العطاء )كفالة بنكية أو شيك مصدق من قبل البنوك المحلية بنسبة
 ، وال ينظر في العروض غير المعززة بتلك التأمينات. وال تقبل الشيكات الشخصية  بالمائة

% 1.5عليها تحسب غرامات التأخير بنسبة  المحالةر شركة المتقدمة عن تقديم البنود في حالة تأخ .10
عن كل يوم تأخير ويتم مصادرة  قيمة التأمين المرفق بالعطاء وقيد  إيراد لصال  رابطة الجامعيين 

 / جامعة بوليتكنك فلسطين.
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العطاء مباشرًة باألسعار والشروط المناسبة من  بإحالة( تقوم لجنة العطاءات المركزية 10الحقا لبند رقم) .11
 %( من ذلك الفرق كنفقات إدارية. 15السوق المحلي، وأي فرق في األسعار مضافًا إليه )

يقدم العرض على النموذج أد ا  وال يحق إدخال أية تعديالت على وثائق العطاء. وإذا رغب  المناقص  .12
تقديم ذلك بميكرة خاصة منفصلة شريطة تقديم العرض األصلي تقديم مالحظات أو عرض بديل عليه 

 حق النظر بالميكرة بقبولها أو رفضها. كما هو، ورابطة الجامعين / جامعة بوليتكنك فلسطين لها
من استالم  المحال عليها العطاء خالل شهرسبة وصرف جميع المستحقات الشركة تكون المحا .13

 الفاتورة الرسمية وشهادة خصم المصدر حسب االصول.
 تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض ال يكون واضحا  بصورة كافية أو يحتمل أكور  .14

 من تفسير أو كان  اقصا  في بيان مواصفات بنود العطاء أو شروط ومواعيد تسليمها أو لم 
 بالعطاء. يقدم على النموذج المقرر المرفق

الخيار في إلغاء أي / جامعة بوليتكنك فلسطين  رابطة الجامعينو  يجوز تحميل بند على بند آخر ال  .15
 األخرى ملزمة للمناقص. دأسعار البنو بند وتبقى 

ء  العامة والفنية المطبقة في النظام العام للمشتريات جز  طالشرو االتفاقية الموقعة بين الطرفين و  تعتبر .16
 لهي  الشروط في عطاءات رابطة الجامعيين مكمال  

تودع العروض من السادة المتقدمين في صندوق العطاءات الموجود في دائرة المشتريات المركزية في  .17
رابطة الجامعيين في الخليل/شارع عين سارة ، قبل ا تهاء المدة المحددة ليلك وكل عرض ال يودع في 

 د لتقديمه ال ينظر فيه ويعاد الى مصدر  مغلقا .صندوق العطاءات قبل آخر موع
يجوز ألي شركة سحب عرضها بميكرة موقعة منها وتودع في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد  .18

 لفت  العطاء. 
ال يجوز لمقدم العطاء التعديل أو المحو أو الطمس، في قائمة األسعار وأي تصحي  يجريه مقدم  .19

 ة  كتابته رقما  وكتابة  والتوقيع عليه وختمه.العرض عليه إعاد
% من قائمة 10إذا بلغت فئات األسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكور من  .20

 األسعار جاز للجنة العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرض. 
 يعتبر العرض المقدم من المناقص ملزما  له.  .21
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 على النحو اآلتي :  2023-2022جدول االسعار القرطاسية للعام االكاديمي 

 اإلجمالي سعر الوحدة الكمية التعبئة الوحدة الصنف المطلوب الرقم

     900  ماعون  5 كرتو ة  A4(gm 80)ورق تصوير    1

     20 ماعون  5  كرتو ة  A3 (gm80)ورق تصوير  2

     20 1 ماعون  ملون لون فات  )للشهادات( A4ورق  3

     30 1 ماعون  ملون  A4كرتون  4

     40 حبة 12  دزينة مساحة لوح 5

     80 ملف 10  ربطة سم اسود كرتون عربي 8بوكس فايل   6

     45 ملف 10  ربطة سم اسود كرتون عربي 5بوكس فايل   7

     400  قلم 12  دزينة قلم حبر جاف ازرق  وع جيد  8

     100  قلم 12  دزينة قلم حبر جاف احمر  وع جيد  9

     40  ظرف 500  كرتو ة سم X 34سم  24بني  A4ظرف   10

     50  ظرف 250  كرتو ة سم X 42سم  32بني  A3ظرف   11

     10  ظرف 250  كرتو ة A5ظرف بني  12

     250  قلم 12  بكيت قلم لوح ملون مو امي جامبو لون ازرق  13

     250 قلم 12  بكيت  قلم لوح ملون مو امي جامبو لون اسود  14

     250 قلم 12  بكيت  قلم لوح ملون مونامي جامبو لون احمر  15

     150 قلم 12  بكيت  قلم لوح ملون مونامي جامبو لون الضر  16

     35 قلم 10  دزينة Schneider 0.6قلم سائل لون ازرق  17

     15 قلم 10  دزينة Schneider 0.6قلم سائل لون احمر  18

     15 قلم 10  دزينة Schneider 0.6قلم سائل لون اسود  19

     50 قلم 12  دزينة قلم رصاص  وع جيد 20

     10 حبة 20  بكيت محاية قلم رصاص 21

     5 حبة 20  بكيت براية قلم رصاص 22

 اإلجمالي سعر الوحدة الكمية التعبئة الوحدة المطلوبالصنف  الرقم

     200 1 مسطرة سم 30مسطرة  23

     120 1 مكبس مكبس وسط كنغارو 24
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 اإلجمالي سعر الوحدة الكمية التعبئة الوحدة الصنف المطلوب الرقم

     10 1 مكبس مكبس صغير كنغارو 25

     150 دبوس 50  بكيت دبابيس طبعة ملون  26

     50 1 عدد حمالة أوراق ثالثية معد ية 27

     80 1 عدد قاعدة أقالم معد ية 28

     80 1 عدد قاعدة ورق مالحظات معد ية 29

   300 ملف 100  ربطة نوع جيد A4ملفات نايلون شفاف مخرم  30

     200 1 قلم قلم تبكس 31

     15 10  بكيت ماركر لون فسفوري 32

     20 10  بكيت عدة الوانماركر  33

     200 1 ربطه ورق مالحظات ملون 34

     48 قطعة لفة يارد 60سم  5الصق عريض ورقي  35

     60 قطعة لفة يارد 144سم 5الصق عريض شفاف  36

     24 قطعة لفة الصق على الوجهين 37

     500 قطعة لفة الصق شفاف رفيع 38

     30 1 مشرط مشرط حجم وسط 39

     800 حبة حبة دوسية بالستيك وجه شفاف 40

     50 ورقة 25  ربطة حجم كبير A5ليبل  41

     100 1 مذكرة 2022مذكرة عام  42

     35 ورقات 50 رول Flipchart A1اوراق  43

     40 1 بطارية فولت 9بطارية  44

     5 1 بطارية gpفولت نوع  9بطارية  45

     100 بطاريات 4  دزينة قلمبطارية  46

     10 بطاريات 4  دزينة DURACELLبطارية قلم نوع  47

     20 1 حبة خرامة ورق 48

     70 دبوس 5000 علبة Samsung scx-stp000دبابيس  49

   المجموع بالشيكل **

 

 .......................................................................................المبلغ بالحروف 
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 -: ورداص بالمخ

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

 ...........................................جوال رقم  :................ رقم فاكس: .........رقم هاتف : 

 .........................................التوقيع : 

                    ختم الشركة الرسمي

 


