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إعـالن عن
عطاء شراء ورق امني لوثائق التسجیل

3/2016/30003ص: الرقم

:وهي عطاء شراء ورق امني لوثائق التسجیلجامعة بوليتكنك فلسطني عن رغبتها يف طرح /رابطة اجلامعنيترغب 

.)ورقة11000(اثبات طالب عدد .1

).ورقة9000(مات عدد كشف عال.2

).ورقة5000(مصدقة عدد .3

)ورقة5000(عدد ) الكرتونة(جدارية .4
لـة مـن دائـرة املشـرتيات والعطــاءات ضـمن الشـروط واملواصـفات املوضـحة يف كراسـة وثـائق العطـاء ، فعلـى الشـركات الراغبـة بالــدخول يف العطـاء ، اسـتالم كراسـة ووثـائق العطـاء كام

ئتـان ومخسـون شـيكل غـري مسـرتدة تـودع يف حسـاب رابطـة ام)  250NIS(مقابـل دفـع مبلـغ-)www.ppu.edu(اجلامعيني أو من خالل موقع اجلامعة االلكـرتوين مقر رابطة –املركزية

تالم وثــائق العطــاء مــع كافــة التفاصــيل بــالظرف موعــد الســآخــرعلمــا بــان 10/02/2016املوافــق االربعــاءيف البنــك اإلســالمي الفلســطيين اعتبــارا مــن يــوم 30300اجلــامعيني واجلامعــة رقــم 

.مقر رابطة اجلامعيني–يف دائرة املشرتيات املركزية25/02/2016املوافقاخلميسيوم صباحوالنصف من الثانية عشرة املختوم حىت الساعة 

-:مراعاة االيت املتقدمةعلى الشركات 

.قيمة العطاء وبظرف منفصل ، على أن تكون سارية املفعول ملدة ال تقل عن  تسعني يوماً من إمجايل% 5إرفاق شيك بنكي أو كفاله بنكية بقيمة .1

)A3(تقدیم مخطط ملون یوضح الشكل المبدئي لألوراق المطلوبة على ورق.2

.عن حواف الورقة وكل ما یوضح المطلوب

.امیم النھائیة التي اعتمدت للطباعةبالتص)CD(تقدیم.3

.تقدیم عینات من الورق لیتم اختیار المناسب منھا.4

.داخل صندوق كرتوني ولیس تغلیف ورقي ومكتوب على كل صندوق نوع الورق والعددیتم تسلیم جمیع مواعین األوراق المطلوبة.5

).إن وجد(ئق تقدیم اي اقتراحات اضافیة تعمل على تحسین الناحیة االمنیة للوثا.6

.الجامعةااللتزام بنمط االلوان وانواع الخطوط المعتمدة في مطبوعات .7

.العطاء شامل التوصیل للجامعة.8

.أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.9

.الدوائر الضريبيةلدىيشترط على الشركة المتقدمة ان تكون مسجلة رسميا .10

.9006فرعي )2233050/02(على هاتف رقم دائرة القبول والتسجيل مدير كن االتصال هاتفياً معلمزيد من االستفسار حول شروط العطاء يم

رئيس دائرة المشتريات المركزية

األستاذ محمد رياض سعدي ابو زينة
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عطاء شراء ورق امني لوثائق التسجيل: الموضوع

3/2016/00330ص: عطاء الرقم

تعهد وإقرار

باألسعاروألتزم الواردة يف كراسة العطاء قرأت الشروط واطلعت على املواصفات والبنود / انا املوقع امسي أدناه 
كما تعترب هذه الثبوتيات من ضريبة الدخل سارية املفعول ومرفقة بالفاتورة الرمسية  " خصم مصدر"، واتعهد بتقدمي براءة ذمة من قبلياملقدمة

.أساسا لدفع املستحقات الالزمة للمورد

.وبناءاً على ذلك متت املصادقة والتوقيع

__________________________________________________________:الشركة/ السادة 

_________________________________________________________:رقم المشغل المرخص

_______________________________________________________________:نوانالع

_____________________________:رقم الفاكس__________________________:رقم الهاتف

____________________________:متالتوقيع والخ
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- :يرجى مراعاة اآلتي 

.الطباعةة متخصصة في مجال یكون المتقدم للعطاء شركأنیجب .1

.االلتزام بالمواصفات، ووفقاً للشروط الواردة في كراسة العطاء.2

.شامل الضریبة ومرفقة بشھادة خصم المصدرالدینار االردني باألسعار.3

.األسبابإبداءلجنة العطاءات غیر ملزمة بقبول أقل األسعار ، وبدون .4

.ة في كراسة العطاءیكون السعر وفقاً للشروط الوارد.5

وحدة واحدة وتقرآنواالتفاقیة كراسة الشروط الفنیة للعطاءووفي الموقع االلكتروني للجامعةبالجریدةاإلعالن.6

.معاً 

.تجزئة العطاءالمركزیةیحق للجنة العطاءات.7

8.)A3( ھ

.وقیاسھ باإلضافة الى قیاس االبعاد عن حواف الورقة وكل ما یوضح المطلوب

.للطباعةتبالتصامیم النھائیة التي اعتمد)CD(تقدیم.9

.تقدیم عینات من الورق لیتم اختیار المناسب منھا.10

ل .11

.صندوق نوع الورق والعدد

.Cمبنى –واد الھریة –العطاء شامل التوصیل للجامعة .12
.أجور اإلعالن على من یرسو علیھ العطاء.13

یة زكرلمت ایارلمشترة ائس دائیر

زینةمحمد ریاض ابو:األستاذ
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المحترمينالطباعةشركات : ات السادة حضر 

تعليمات للمشاركين بالعطاء: الموضوع
عطاء شراء ورق امني لوثائق التسجيل: اسم العطاء

-:على الراغبين بالمشاركة في العطاء ما يلي
.وتقرأ معاأجز يتال تعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات واالعالن بالجريدة جزءً .1
.دراسة كراسة العطاء دراسة وافيةدمةالمتقشركة العلى .2
يِعد المناقص عرضه وأسعاره على الجداول والنماذج والوثائق المرفقة بعد أن يقرأ هذه الوثائق ويتفهم جميع ما ورد فيها .3

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

.يعتبر السعر المقدم من المناقص شامًال رسوم الضرائب وجميع المصاريف حسب الشروط الواردة في الكراسة .4
ال تقبل الكراسة المعدلة على شروطها من قبل المتقدم .5
تشويشًا في أسعاره ، واللجنة يحدث فيه المتقدمي تغير ويرفض أأن تضع أسعارها رقمًا وكتابًة متقدمةشركة الالعلى .6

.غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المتقدم في وضع األسعار
.يوماً من اليوم الذي يلي فتح العطاء) 90(مدة صالحية األسعار .7
كفالة بنكية أو شيك مصدق (أن ترفق بالعطاء  لصالح رابطة الجامعين تأمينا للدخول في العطاء متقدمةعلى كل شركة .8

عشرة  بالمائة من قيمة عرضه وال ينظر في العروض % 10بنسبة ) قبل البنوك المحلية أو نقدًا بموجب سند قبضمن
.غير المعززة بتلك التأمينات

عن كل يوم تأخير % 1.5عن تقديم البنود المحاله عليها تحسب غرامات التأخير بنسبة متقدمةشركة الالفي حالة تأخر .9
.مين المرفق بالعطاء وقيده إيراد للرابطةويتم مصادرة  قيمة التأ

من السوق للطباعةحالة العطاء مباشرًة باألسعار والشروط المناسبة إبتقوم لجنة العطاءات المركزية ) 9(الحقا لبند رقم.10
. من ذلك الفرق كنفقات إدارية%) 15(المحلي، وأي فرق في األسعار مضافاً إليه 

عر صرف العمالت األجنبية ويجب إن تكون األسعار ثابتة حتى إتمام االلتزامات عدم وجود أي تحفظات لها عالقة بس.11
الفنية للشركة المنفذة في البند وصرف المستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد به تحفظات مرتبطة بأسعار صرف 

.العمالت األجنبية
وإذا رغب المناقص تقديم مالحظات أو . لعطاءيقدم العرض على النموذج أدناه وال يحق إدخال أية تعديالت على وثائق ا.12

عرض بديل عليه تقديم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شريطة تقديم العرض األصلي كما هو، ولرابطة الجامعيين حق النظر 
. بالمذكرة أو رفضها
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صدرشركة بعد أسبوعين من استالم الفاتورة الرسمية وشهادة خصم المالمستحقاتتكون المحاسبة وصرف جميع .13
.حسب االصول

أي عرض ال يكون واضحًا بصورة كافية أو يحتمل أكثر من تفسير أو كان ناقصًا في بيان مواصفات مواد العطاء ال يقبل.14
.أو شروط ومواعيد تسليمها أو لم يقدم على النموذج المقرر المرفق بالعطاء

.أي بند وتبقى أسعار البنود األخرى ملزمة للمناقصال يجوز تحميل بند على بند آخر ولرابطة الجامعيين الخيار في إلغاء.15
مكمال لهذه الشروط ًء الشروط العامة والفنية المطبقة في النظام العام للمشتريات جز االتفاقية الموقعة بين الطرفين تعتبر.16

.في عطاءات رابطة الجامعيين
ريات المركزية في رابطة الجامعيين في تودع العروض من السادة المتقدمين في صندوق العطاءات لدى دائرة المشت.17

قبل انتهاء المدة المحددة لذلك وكل عرض ال يودع في صندوق العطاءات ال ينظر فيه ويعاد ،شارع عين سارة/الخليل
.الى مصدره مغلقاً 

.يجوز ألي شركة سحب عرضها بمذكرة موقعة منها وتودع في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح العطاء.18
إعادة  يجوز لمقدم العطاء التعديل أو المحو أو الطمس، في قائمة األسعار وأي تصحيح يجريه مقدم العرض عليه ال.19

.رقماً وكتابًة والتوقيع عليه وختمهكتابته
.يعتبر العرض المقدم من المناقص ملزماً له.20
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النواحي الفنية للعطاء 

-:مقدمة–أوال 

شراء ورق امني لدائرة القبول والتسجيل المذكورة اعاله طرح عطاء بجامعة بوليتكنك فلسطين /رابطة الجامعيينترغب
ويشمل نطاق العطاء توريد دائرة . بالظرف المختوم وذلك لتوفير مستوى ممتاز من امن الوثائق الصادرة من دائرة القبول والتسجيل

, زمة لطباعة وثائق الطلبةالال) اثبات طالب, المصدقة, كشف العالمات, )الكرتونة(الجدارية (القبول والتسجيل بالوثائق المطلوبة 
.هذا وتؤكد الجامعة حرصها بان تكون الوثائق الصادرة من قبل دائرة القبول والتسجيل تمتاز بمستوى عالي من االمن

:شروط عامة تتعلق بتلزيم العطاء- ثانيا
.، وغير ملزمة بأقل االسعارتجزئة العطاءللجنة العطاءات والمشتريات المركزيةيحق -1
األسعار تشمل جميع الضرائب، وان يقدم المتعهد المحال عليه العطاء فاتورة ضريبية بالقيمة اإلجمالية -2

وتدفع قيمة هذه الدفعة بواسطة شيك في موعد العطاءللعطاء مع إحضار شهادة خصم مصدر بقيمة 
.لية للفاتورةمن استالم الدائرة الماأسبوعينأقصاه 

. ن يوماً من تاريخ الرد على هذا العطاءيتسععنمدة االلتزام باألسعار ال تقل-3
:ـ شروط تقديم العطاءثالثا

محافظة الخليل شارع عين سارة مقابل –رابطة الجامعين يسلم العطاء بالظرف المختوم إلى دائرة المشتريات في -1
التي تصادف و ةم الجمعو باستثناء يظهراً 1:30وحتى 8:30رسميخالل ساعات وأيام الدوام البلدية الخليل

.األسبوعيةالعطلة 
25/02/2016الموافق الخميسيوم حتى الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهرآخر موعد لتقديم العطاء -2

.هذا التاريخفي أي عطاء يقدم بعد وسوف ال ينظر
.تم الشركة الرسميعلى نسخة العرض وختمه بخالمورديشترط توقيع -3
.من قيمة العطاء% 10يقدم مع العطاء تأميناً نقدياً او شيكاً مصدقاً او كفالة بنكية من احد البنوك قدره -4
.او الدينار االردنيبالشيكليكتب السعر -5
يُمكن تعديل العطاء أو االنسحاب منه شريطة أن يتم ذلك قبل موعد إغالق باب استالم العروض المشار -6

.أعاله) 2/ثالثا(البند إليه في



جامعة بولیتكنك فلسطین/رابطة الجامعیین
دائرة المشتریات

University Graduate Union/Palestine
Polytechnic University

Procurement Department

12من 8صفحة 

: شروط إحالة العطاء–رابعا
غير ملزمة بإحالة العطاء ألي كان سواًء لمن تقدم بأقل األسعار أو لجنة العطاءات والمشتريات المركزية-1

. غيرها
حال ال يحق لمن يرسوا عليه العطاء أن يتنازل لغيره عن عقد االلتزام أو عن جزٍء منه، كما ال يحق له بأي-2

.من األحوال أن يحول الضمان إلى ضمان من الباطن أو يعهد لغيره بأي جزء من األعمال
في حالة مخالفة الذي أحيل التاليةإرساء العطاء على الشركة يحق للجنة العطاءات والمشتريات المركزية -3

مبلغ التأمين ويغرم عليه العطاء ألحد الشروط ولم يقم بالوفاء بالتزاماته ألي سبب من األسباب ويصادر
. بفروقات األسعار والتكاليف األخرى

.من تاريخ الرد على هذا العطاءتسعين يوممدة االلتزام باألسعار ال تقل عن -4
: طريقة الدفع–خامسا

.حسب األصولفاتورة ضريبية مرفق معها شهادة خصم مصدر يتم دفع قيمة العطاء وفق 
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- :المطلوبةاصفات االوراق مو –سادسا 
 5000(بالعرض الكمية )الكرتونة(مواصفات الجدارية: (-
.غم) 190(نوع الورق الیفنت وزن .1

.واتجاه الطباعة بالعرض) A4(حجم الجداریة .2

.لون الورق اوف وایت.3

في المرفقات ملف كما ) االسود, االخضر, االحمر(شعار الجامعة في منتصف الورقة من الجھة العلیا بثالث الوان .4

(P1)** سم والشعار مطبوع بحیث یكون نافرا ویكون داخل دائرة بالحبر الذھبي الحراري) 3(وقطره.

.باللون االسود وطباعة نافرة) جامعة بولیتكنك فلسطین(على الزاویة العلیا من الجھة الیمین .5

.نافرةوطباعةاالسودباللون) Palestine Polytechnic University(على الزاویة العلیا من جھة الیسار .6

بخط مایكروبرنت ) جامعة بولیتكنك فلسطین(بمواصفات الجداریة عبارة ) 5(اسفل العبارات الموجودة في بند رقم .7
.بطول العبارةمكرر

بخط مایكروبرنت ) Palestine Polytechnic University(عبارة ) 6(اسفل العبارات الموجودة في بند رقم ..8
.بطول العبارةمكرر 

سم الذي یتصف ) 4.5(وبقطر ) الھولوغرام(اضافة ختم )  سم من االسفل3سم من جھة الیسار و 11(اسفل الشھادة .9
:بـ

لون ذھبي.
3D.
 ًال یوجد لھ حواف مع الورقة في حال محاولة نزعھ یتلف تلقائیا.
 انظر المرفق ملف (سم4.3یحوي اسم الجامعة باللغتین وشعار الجامعة على شكل دائري بقطرP2(**.

.في المرفقات لون رمادي**)P3ملفالصورةانظر (عالمة مائیة .10

- :UVمواصفات االرضية السرية بحبر 
).سم 10.6(بقطر ) االخضر، االحمر، االسود(شعار الجامعة ویكون بثالث الوان وھي .1
.في منتصف الورقة من الجھة الیمنى) نسخة اصلیة بشكل طولي(عبارة .2
.بشكل طولي في منتصف الورقة من الجھة الیسرى)original copy(عبارة .3
).االخضر واالحمر(اطار على حدود الجداریة بلونین .4
.وجود شعیرات سریة على حواف الورقة االربعة وبثالث الوان.5
باستثناء (بالحبر الحراري االمني اسفل یسار الصفحة) Palestine Polytechnic University(وجود عبارة .6

.)بدایة كل كلمھPPUالحروف 
.بالحبر الحراري االمني) بولیتكنك فلسطینجامعة (اسفل الورقة بشكل عرضي من الجھة الیمنى عبارة .7
عند تصویر الورقة بماكنة التصویر او تحمیلھا من خالل سكانر على طول الصفحة وبشكل ) copy(ظھور عبارة .8

.مائل
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:صول عليها من الرابط التايلمجيع املرفقات ميكن احل**
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 ورقة5000(و المصدقة ) ورقة9000(مواصفات كشف العالمات:(-
.غم ) 110(نوع الورق الیفنت وزن .1
.واتجاه الطباعة بشكل طولي ) A4(حجم الورقة .2
.لون الورق اوف وایت.3
والشعار مطبوع بحیث ) االسود, االخضر, االحمر(منتصف الورقة من الجھة العلیا بثالث الوان شعار الجامعة في.4

.وفي المصدقة یكون الشعار نافرایكون  داخل دائرة بالحبر الذھبي الحراري
سفلھا وا)  عمادة القبول والتسجیل(واسفلھا عبارة ) جامعة بولیتكنك فلسطین(على الزاویة العلیا من الجھة الیمین .5

بلون (direc-reg@ppu.edu)واسفلھا برید الكتروني )  97022233050+تلفاكس –الخلیل –فلسطین (عبارة 

.اسود

). Palestine Polytechnic University(على الزاویة العلیا من جھة الیسار .6

-Palestine-Hebron)عبارةا واسفله)Deanship of Admission and Registration(واسفلها عبارة  Telefax

.بلون اسود) email: direc-reg@ppu.edu(واسفلها ) 97022233050+
بخط ) جامعة بولیتكنك فلسطین(بمواصفات كشف العالمات عبارة ) 6و5(اسفل العبارات الموجودة في بند رقم .7

).تظھر كخط فاصل(على عرض الصفحة مایكرو برنت مكرر
بالحبر ) Palestine Polytechnic University(ن الجھة الیسرى عبارة ومبالمصدقةاسفل الورق الخاص .8

.) بدایة كل كلمھPPUباستثناء االحرف ( سم ) 4.4(الحراري االمني بطول 
تصمیم الوجھ الثاني لكشف العالمات نفس تصمیم الصفحة االولى المذكور اعاله حیث ان الطباعة ستتم على .9

.الوجھین

- :UVية لكشف العالمات والمصدقة بحبرمواصفات االرضية السر 
).االحمر، االسود, االخضر(سم في منتصف الورقة ویكون بثالث الوان وھي ) 10.5(شعار الجامعة بقطر.1
.عبارة نسخة اصلیة بشكل طولي في منتصف الورقة من الجھة الیمنى.2
.بشكل طولي في منتصف الورقة من الجھة الیسرى )original copy(عبارة .3
.وبثالث الواناالربعة ود شعیرات سریة على حواف الورقة وج.4
).جامعة بولیتكنك فلسطین(اسفل الورقة بشكل عرضي من الجھة الیمین عبارة .5
).Palestine Polytechnic University(اسفل الورقة بشكل عرضي من الجھة الیسرى عبارة .6
حمیلھا من خالل سكانر على كامل الورقة عند تصویر الورقة بماكنة التصویر او ت) copy(ظھور عبارة .7

.وبشكل مائل

:مجيع املرفقات ميكن احلصول عليها من الرابط التايل**
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https://goo.gl/qIqpQq

 11000(مواصفات اثبات الطالب الكمية:(-
.واتجاه الطباعة بشكل طولي) A4(حجم الورقة .1
.غم) 100(لون الورق اوف وایت وزن .2
وقطره ) االسود, االخضر, االحمر(ي منتصف الورقة من الجھة العلیا مطبوع بثالث الوان شعار الجامعة ف.3

.سم والشعار مطبوع بحیث یكون داخل دائرة بالحبر الذھبي الحراري) 2.5(
) عمادة القبول والتسجیل(واسفلھا عبارة ) جامعة بولیتكنك فلسطین(على الزاویة العلیا من الجھة الیمنى .4

رة واسفلھا عبا

. بلون اسود) direg-reg@ppue.eduبريد الكرتوين ( اسفلها )97022233050+تلفاكس ) ( اخلليل–فلسطني (
واسفلھا عبارة) Palestine Polytechnic University(على الزاویة العلیا من جھة الیسار .5

 )Deanship of Admission and Registration ( واسفلها عبارة)Hebron- Palestine-telefax

.بلون اسود) direc-reg@ppu.eduالكرتوينبريد(واسفلها)97022233050+
بخط مایكرو برنت مكرر ) جامعة بولیتكنك فلسطین(عبارة ) 45(اسفل العبارات الموجودة في بند رقم .6

).كخط فاصل( بعرض الصفحة 

- :UVبحبر مواصفات االرضية السرية
).االحمر(في منتصف الورقة ویكون بلون واحد 10.5ة بقطر شعار الجامع.1
.عبارة نسخة اصلیة بشكل طولي في منتصف الورقة من الجھة الیمنى.2
.بشكل طولي في منتصف الورقة من الجھة الیسرى)original copy(عبارة .3
).جامعة بولیتكنك فلسطین(اسفل الورقة بشكل عرضي من الجھة الیمنى عبارة .4
بالحبر )Palestine Polytechnic University(ورقة بشكل عرضي من الجھة الیسرى اسفل ال.5

.الحراري
عند تصویر الورقة بماكنة التصویر او تحمیلھا من خالل سكانر على كامل الورقة ) copy(ظھور عبارة .6

.وبشكل مائل

:مجيع املرفقات ميكن احلصول عليها من الرابط التايل**
https://goo.gl/qIqpQq



جامعة بولیتكنك فلسطین/رابطة الجامعیین
دائرة المشتریات

University Graduate Union/Palestine
Polytechnic University

Procurement Department

12من 12صفحة 

المورد/ خاص بالشركة 
-:كما يليورق امين لوثائق دائرة القبول والتسجيل  يسرنا أن نقدم لكم عرض أسعار 

االردنيیناردبالي السعر االجمالسعر الوحدةالكمیةالوحدةالبیانالرقم
11000ورقةاثبات طالب1
9000ورقةكشف عالمات2
5000ورقةمصدقة3
5000ورقة)الكرتونة(جداریة 4

المجموع الكلي **

-: مالحظه 
 فرعي 02–2233050هاتف وائل عواد . على مدير دائرة القبول والتسجيل ألالستفسار يرجى االتصال هاتفيا

.0599253044أو جوال 9006

__________________________________________________________:اسم الشركة

____________________________:رقم الفاكس________________________ :رقم الهاتف

___________________________________________________:)فو بالحر (المبلغ 


