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عن شراء القرطاسية إعالن 
 2018-2017 لعام االكاديميل

  

 
قرطاسية للعام المكتبية و اللوازم ال لشراء عطاءتعلن رابطة الجامعين/ جامعة بوليتكنك فلسطين عن طرح 

ضمن الشروط والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق العطاء ، فعلى الشركات الراغبة  2018-2017االكاديمي 
 -بالدخول في العطاء إتباع ما يلي:

 
( أومن دائرة المشتريات المركزية في  www.ppu.eduصفحة الجامعة )كاملًة من  استالم الكراسة .1

غير مستردة تودع في حساب رابطة شيكل  مئتا ( 200NISمقابل دفع مبلغ )مقر رابطة الجامعيين 
الموافق  ثنيناال اعتبارا من يوم في البنك اإلسالمي الفلسطيني  30300الجامعيين والجامعة رقم 

14/08/2017 . 
من إجمالي قيمة العطاء وبظرف منفصل وال تقبل الكفالة  %10إرفاق شيك بنكي أو كفاله بنكية بقيمة  .2

 النقدية ، على أن تكون سارية المفعول لمدة ال تقل عن  تسعين يومًا .

الموافق  السبت حتى نهاية دوام يومتسليم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالظرف المختوم  .3
 رابطة الجامعيين. –لدائرة المشتريات المركزية   19/08/2017

 

 خالل الدوام الرسمي. 0599252563جوال  محمد رياض ابو زينة علىلمزيد من االستفسار يمكن االتصال مع االستاذ 
 

 أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء -مالحظة: 

 

 رئيس دائرة المشتريات المركزية 

 األستاذ محمد رياض أبو زينة         
       

 
 

http://www.ppu.edu/
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 عطاء عن
 2018-2017عام االكايمي للشراء قرطاسيه لكراسة شروط 

 -يرجى مراعاة اآلتي :
، ووفقبببًا للشبببروط متخصصبببة لبيبببع قرطاسبببية شبببركة يجبببب ان يكبببون المتقبببدم للعطببباء .1

 الواردة في كراسة العطاء.

حسح  احتياجحات قسحم  4Aتصحويرالورق بح ( والخحا 1يكون السحح  للبنحد رقحم ) .2
 .2018-2017اللوازم خالل العام االكاديمي 

 .(9المطلوبة بالجدول أدناه ) دلبنو لجميع اعينات  يرجى احضار .3

 . بالشيكل شامل الضريبة وشهادة خصم المصدراالسعار  .4

فبببببي  (9)صقرطاسببببية المطلوببببببة بالجبببببدول أد بببببا  لوتنزيبببببل ايلتببببزم المبببببورد بالتوصبببببيل  .5
 .مستودع الجامعة وباشراف آمين المستودع

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

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

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

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

 .أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .12
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 2018-2017عام االكاديمي للشراء قرطاسيه لالفنية شروطال
 

 

 

ا ا الموقع اسمي أد ا  / قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنبود والتزمبت بهبا التزامبًا كباماًل وألتبزم 
، واتعهببد بتقببديم بببراءة ذمببة فببتا العطبباء اليببوم الببلي يلببيمببن ( يومببًا 90باالسببعار المقدمببة مببن قبلببي لمببدة )

هببل  الوبوتيببات  المفعببول ومرفقببة بالفبباتورة الرسببمية كمببا تعتبببر"خصببم مصببدر" مببن ضببريبة الببدخل سببارية 
بالتوصيل وتنزيل القرطاسية المطلوببة بالجبدول ، كما أتعهد أساسا لدفع المستحقات الالزمة للمورد

 في مستودع الجامعة وباشراف آمين المستودع.  (9أد ا  )ص

 

 وبناءًا على ذلك تمت المصادقة والتوقيع.

         السادة / الشركة:

        رقم المشغل المرخص:

          العنوان:

     رقم الهاتف:

                                                                      رقم الفاكس:

 التوقيع والخاتم

 5/2017/50009الرقم: ص
 وإقرار تعهد
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 تعليمات للمشاركين بالعطاء

 حضرات السادة : شركة_______________  المحترمين

 .2018-2017عام االكاديمي للشراء قرطاسيه لكراسة شروط بالعطاء تعليمات للمشاركين

 -على الراغبين بالمشاركة في العطاء ما يلي:
 

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

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

المناقص شاماًل رسوم الضرائب وجميع المصاريف حسب الشروط الواردة في يعتبر السعر المقدم من  .4
 الكراسة .

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

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

 ( يومًا من اليوم اللي يلي فتا العطاء.90مدة صالحية األسعار ) .7
 مدة التوريد ال تزيد عن اسبوع من إصدار أمر التوريد. .8
ترفق بالعطاء  لصالا رابطة الجامعيين / جامعة بوليتكنك فلسطين تأمينا على  على كل شركة متقدمة أن .9

عشرة %10شراء قرطاسيه للدخول في العطاء )كفالة بنكية أو شيك مصدق من قبل البنوك المحلية بنسبة
 بالمائة ، وال ينظر في العروض غير المعززة بتلك التأمينات.
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تقديم البنود المحاله عليها تحسب غرامات التأخير بنسبة في حالة تأخر شركة المتقدمة عن  .10
عن كل يوم تأخير ويتم مصادرة  قيمة التأمين المرفق بالعطاء وقيد  إيراد لصالا رابطة  1.5%

 الجامعيين / جامعة بوليتكنك فلسطين.
والشروط  ( تقوم لجنة العطاءات المركزية باحالة العطاء مباشرًة باألسعار10الحقا لبند رقم) .11

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

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

العرض األصلي كما هو، ورابطة الجامعين / جامعة بوليتكنك فلسطين لهاحق النظر بالملكرة بقبولها 
 أو رفضها.

من استالم  شهر خالل المحال عليها العطاءسبة وصرف جميع المستحقات الشركة تكون المحا .13
 الفاتورة الرسمية وشهادة خصم المصدر حسب االصول.

 تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض ال يكون واضحًا بصورة كافية أو يحتمل أكور  .14
 من تفسير أو كان  اقصًا في بيان مواصفات بنود العطاء أو شروط ومواعيد تسليمها أو لم 

 يقدم على النموذج المقرر المرفق بالعطاء.
الخيار في إلغاء جامعة بوليتكنك فلسطين  / رابطة الجامعينو  يجوز تحميل بند على بند آخر ال  .15

 البنود األخرى ملزمة للمناقص. أي بند وتبقى أسعار
العامة والفنية المطبقة في النظام العام للمشتريات  طالشرو االتفاقية الموقعة بين الطرفين و  تعتبر .16

 لهل  الشروط في عطاءات رابطة الجامعيين مكمالً ًء جز 
السادة المتقدمين في صندوق العطاءات الموجود في دائرة المشتريات المركزية تودع العروض من  .17

في رابطة الجامعيين في الخليل/شارع عين سارة ، قبل ا تهاء المدة المحددة لللك وكل عرض ال 
 يودع في صندوق العطاءات قبل آخر موعد لتقديمه ال ينظر فيه ويعاد الى مصدر  مغلقًا.

سحب عرضها بملكرة موقعة منها وتودع في صندوق العطاءات قبل الموعد يجوز ألي شركة  .18
 المحدد لفتا العطاء. 

  



 رابطة الجامعيين/جامعة بوليتكنك فلسطين
 دائرة المشتريات

 

 

University Graduate Union/Palestine 
Polytechnic University 

Procurement Department 

 

 

 Tel Fax 02-2228550/02-2220370 02-02/2220370-2228550ليفاكست

 
Page 8 of 10 

ال يجوز لمقدم العطاء التعديل أو المحو أو الطمس، في قائمة األسعار وأي تصحيا يجريه مقدم  .19
 العرض عليه إعادة  كتابته رقمًا وكتابًة والتوقيع عليه وختمه.

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 ملزمًا له.  .21
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 كما يلي :  2017-2016لعام االكاديمي لقرطاسيه الجدول االسعار 
 االجمال   سعر الوحدة الكمية التعبئة الوحدة الصنف المطلوب الرقم

     1200  ماعون 5 كرتونة  A4(gm 80ورق تصوير  )  1

     30 ماعون 5  كرتونة  A3( gm80ورق تصوير ) 2

     5 ماعون 5  كرتونة  ملون A4ورق  3

     150 ورقة 100 ماعون ملون A4كرتون  4

     1000  1 مساحة  مساحات لوح )للوح االبيض( نوع ممتاز  5

     70  ملف 250  كرتونة ملف(10X25) 9001ملفات سوبر   6

     50 ملف 10  ربطة سم اسود كرتون عرب    8بوكس فايل   7

     20 ملف 10   ربطة سم اسود كرتون عرب    4بوكس فايل   8

     400  قلم 12  دزينة قلم حب  جاف ازرق نوع جيد  9

     250  قلم 12  دزينة قلم حب  جاف احمر نوع جيد  10

     50 قلم 12   دزينة قلم حب  جاف اسود نوع جيد  11

   A4ظرف   12
     100  ظرف 250  كرتونة سم24X34بن 

   A3ظرف   13
     35  ظرف 250  كرتونة سم32X42بن 

   A5ظرف   14
     10  ظرف 250  كرتونة سم16X26بن 

     430  قلم 12  بكيت قلم لوح ملون مونام  جامبو لون ازرق 15

     430 قلم 12  بكيت  قلم لوح ملون مونام  جامبو لون اسود  16

     250 قلم 12  بكيت  قلم لوح ملون مونام  جامبو لون احمر  17

     40 قلم 12  بكيت  قلم لوح ملون مونام  جامبو لون اخض    18

     130  قلم 12 علبة اقالم خطاط عدة الوان للوح القالب 19

     15  قلم 10  دزينة  PILOT 0.7قلم سائل ازرق   20

     5000 1 باجة باجات )كرت مؤتمر + حبل ( 21

     40 10  بكيت ( كنغارو STAPLES 1000)  6/ 26كبسات  22

     15 10  بكيت ( كنغارو STAPLES 1000)  6/ 24كبسات  23

     80 1 مكبس مكبس وسط كنغارو 24

     100 ملف 50  ربطة نوع جيد A4ملفات نايلون شفاف مخرم  25

     140 1 قلم قلم تبكس 26

     15 10  بكيت ماركر فسفوري 27

     15 10  بكيت ماركر عدة الوان 28

     300 1 ربطه ورق مالحظات ملون 29

     10 اصبع 10  بكيت جافغم  16صمغ ستيك  30

     5 اصبع 20  بكيت غم جاف 8صمغ ستيك  31
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 االجمال   سعر الوحدة الكمية التعبئة الوحدة الصنف المطلوب الرقم

     5 اصبع 10  بكيت غم 35صمغ سائل  32

     20 1 قطعة حاوية اوراق مكتب ثالثية ) تريه مكتب( 33

34   
 
     60 قطعة لفة يارد 60سم  5الصق عريض ورق

     90 قطعة لفة يارد 144سم 5الصق عريض شفاف  35

     30 حبات 10 لفة تب اسود 36

     150 1 حبة 40*100سولو حجم كببر  37

     100 1 لوح لوح بولجال 38

ط حجم وسط 39 ط مشر      35 1 مشر

     100 1 ورق ورق كورنيش 40

     50 1 لفة شب  بالستيك عريض 41

     50 1 لوح (40*100سم )2الواح فلير  رفيع  42

     25 1 لوح (40*100سم )5الواح فلير  عريض  43

     15 1 قاعدة قاعدة مفكرة 44

     200 حبة حبة دوسية بالستيك وجه شفاف 45

     40 قطعة مقص مقص وسط 46

     40 قطعة مقص مقص صغبر  47

     60 ورقة 25  ربطة A5ليبل  48

     65 دبوس 5000 علبة Samsung scx-stp000دبابيس  49

     50 قلم قلم قلم مع قاعدة 50

     200 عدد عدد رصاصات تعبئة قلم مع قادة 51

     50 1  بكيت سم5كلبسات  52

     40 1 قاعدة قاعدة ورق مالحظات 53

     200 1 مذكرة 2018مذكرة عام  54

55 Flipchart Stand 15 1 لوح     

     100 ورقات 10 رول Flipchart A1اوراق  56

   المجموع بالشيكل **

 لبنود.ا لجميع مالحظة: يرجى احضار عينات

 :- وردالماص بخ

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

 

 ..............................وال رقم  :......ج................. رقم فاكس: ...............رقم هاتف : 

 

 ختم الشركة الرسمي                                                                                                                          ...................التوقيع : 


