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 55/59/0505التاريخ: 

 3/0505/3553الرقم: ص

 
 
 

 رابظة الجامعيين / محافظة الخميل
 جامعة بهليتكشك فمدظين

 لجشة العظاءات السركزية
 

 هاصفات الفشيةسلذروط والكراسة ا

 0202-0202معام االكاديسي لقرطاسية  لذراء كراسة شروط

 
 ( NIS 200)ثسن الكراسة مبمغ

 (شيكل  مئتا)

 55/59/0505 السهافق الدبتاستالم كراسة الذروط يهم 
 صباحا   والشرف الداعة العاشرة 20/59/0505السهافق  الدبتتدميم الكراسة يهم 

 
 مع أطيب أمشيات

 رئيس دائرة السذتريات
 االستاذ دمحم رياض ابهزيشة

 
 السركزية والسذتريات لجشة العظاءاتومقرر 

riyad@ppu.edu 
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عن شراء القرطاسية إعالن 
 2021-2020 األكاديسيمعام ل

  

 
قرطاسية لمعام السكتبية و المهازم ال لذراء عظاءتعمن رابظة الجامعين/ جامعة بهليتكشك فمدظين عن طرح 

فعمى الذركات الراغبة ، ت السهضحة في كراسة وثائق العظاءضسن الذروط والسهاصفا 0502-0505االكاديسي 
 بالدخهل في العظاء إتباع ما يمي:

 
من دائرة السذتريات  أو )قدم عظاءات( www.ppu.eduكاممة  من صفحة الجامعة  استالم الكراسة .2

غير مدتردة تهدع في شيكل  مئتا ( NIS 200مقابل دفع مبمغ )السركزية في مقر رابظة الجامعيين 
 الدبتاعتبارا من يهم في البشك اإلسالمي الفمدظيشي  30300حداب رابظة الجامعيين والجامعة رقم 

 55/59/0505السهافق 
% من إجسالي قيسة العظاء وبظرف مشفرل وال تقبل الكفالة 5إرفاق شيك بشكي أو كفاله بشكية بقيسة  .0

 يهما  . 120ة ال تقل عن  الشقدية ، عمى أن تكهن سارية السفعهل لسد

 السهافق  الدبت يهم الداعة العاشرة صباحا من تدميم كراسة العظاء مع كافة التفاصيل بالظرف السختهم  .3
 رابظة الجامعيين. –السذتريات السركزية  دائرة 20/59/0505

 

 .أجهر اإلعالن عمى من يرسه عميه العظاء -مالحظة: 
 
 
 

 السركزيةرئيس دائرة والسذتريات  
 

       

 

http://www.ppu.edu/
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 عطاء عن
 2021-2020 ياألكاديسعام ملذراء قرطاسيو لكراسة شروط 

 -يرجى مراعاة اآلتي :
، ووفقببا  لمذبببروط قرطاسببيةالمتخررببة لبيببع  شبببركة يجببب ان يكببهن الستقببدم لمعظبباء .2

 الهاردة في كراسة العظاء.

حداب احتياجاات قدام   A4ريه تراالهرق با ( والخاا 2يكهن الدحب لمبشد رقم ) .0
 .0202-0202المهازم خالل العام االكاديسي 

 .(8) بالجدول أدناه  ةالسطمهب دلبشه الجسيع عيشات  يرجى احزار .3

 . بالذيكل شامل الزريبة وشهادة خرم السردراالسعار  .4

فببببي  (8)صقرطاسببببية السظمهبببببة بالجببببدول أد ببببا  لوتشزيببببل ايمتببببزم السببببهرد بالتهصببببيل  .5
 .آمين السدتهدع وبإشرافمدتهدع الجامعة 

 مدة التهريد ال تزيد عن اسبهع من إصدار أمر التهريد. .6

 وبدون ابداء األسباب. ،األسعار قلألجشة العظاءات غير ممزمة بقبهل  .7

 يكهن الدعر وفقا  لمذروط الهاردة في كراسة العظاء. .8
 قرآن معا  .االعالن بالجريدة وكراسة الذروط الفشية لمعظاء واالتفاقية وحدة واحدة وت .9

 يحق لمجشة العظاءات السركزية تجزئة العظاء. .25
 لمجشة العظاءات الحق في إ قاص أو إلغاء بعض السهاد السهجهدة في العظاء. .22

 .أجهر اإلعالن عمى من يرسه عميه العظاء .20

 يرجى احزار عيشات لجسيع البشهد. .23

  جهال  شسدية عمى: فراس ابه يسكن االترال مع االستاذ والتشديق لسزيد من االستفدار .24

 خالل الدوام الرسسي. 0599125751      
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ا ا السهقع اسسي أد ا  / قبرأت الذبروط واطمعبت عمبى السهاصبفات والبشبهد والتزمبت بهبا التزامبا  كبامال  وألتبزم 

بتقببديم بببراءة ذمببة ، واتعهببد فببتا العظبباء اليببهم الببلي يمببيمببن ( يهمببا  120السقدمببة مببن قبمببي لسببدة ) باألسببعار
هبببل  التبهتيبببات  "خربببم مربببدر" مبببن ضبببريبة البببدخل سبببارية السفعبببهل ومرفقبببة بالفببباتهرة الرسبببسية كسبببا تعتببببر

بالتهصيل وتشزيل القرطاسية السظمهببة بالجبدول ، كسا أتعهد أساسا لدفع السدتحقات الالزمة لمسهرد
 آمين السدتهدع. وبإشراففي مدتهدع الجامعة   (8أد ا  )ص

 

 وبشاءا  عمى ذلك تست السرادقة والتهقيع.

         الدادة / الذركة:

        رقم السذغل السرخص:

          العشهان:

     رقم الهاتف:

   رقم الفاكس:

 التهقيع والخاتم

 
 وإقرار تعهد
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 تعميسات لمسذاركين بالعطاء
 حزرات الدادة : شركة_______________  السحترمين

 .0202-0202عام االكاديسي ملذراء قرطاسيو لشروط  ةكراس بالعطاءتعميسات لمسذاركين 
 -عمى الراغبين بالسذاركة في العطاء ما يمي:

 تعتبر مقدمة كراسة الذروط والسهاصفات واالعالن بالجريدة جزء  ال تتجزأ وتقرأ معا. .2
 عمى الذركة الستقدمة  دراسة كراسة العظاء دراسة وافية. .0
بعد أن يقرأ هل  الهثائق ويتفهم جسيع ما ورد فيها ويختم   (8ص) الجدوليِعد السشاقص عرضه وأسعار  عمى  .3

ويهقع كافة الهثائق ويقدمها ضسن العروض كاممة عمى ان يتحسل كافة الشتائج السترتبة عمى عدم قيامة 
 الرحيحة. بالرهرةبالتدقيق واالستكسال 

 )التشزيل لمسدتهدعات الجامعة( السشاقص شامال  رسهم الزرائب وجسيع السراريفيعتبر الدعر السقدم من  .4
 حدب الذروط الهاردة في الكراسة .

ال يعتسد أي تعديل في الكراسة بدبب ما يدو ه الستقدم من اشتراطات ما لم تقبل لجشة العظاءات السركزية  .5
 ذلك صراحة .

رقسا  وكتابة  عمى الشسهذج ويرفض أي عرض يحدث فيه الستقدم عمى شركة الستقدمة أن تزع أسعارها  .6
 تذهيذا  في أسعار  ، والمجشة غير مدؤولة عن أية أخظاء قد يرتكبها الستقدم في وضع األسعار.

 ( يهما  من اليهم اللي يمي فتا العظاء.120مدة صالحية األسعار ) .7
 التهريد.مدة التهريد ال تزيد عن اسبهع من إصدار أمر  .8
عمى كل شركة متقدمة أن ترفق بالعظاء  لرالا رابظة الجامعيين / جامعة بهليتكشك فمدظين تأميشا عمى  .9

 خسدة%5 شراء قرطاسيه لمدخهل في العظاء )كفالة بشكية أو شيك مردق من قبل البشهك السحمية بشدبة
 لسعززة بتمك التأميشات.، وال يشظر في العروض غير ا وال تقبل الذيكات الذخرية  بالسائة

عميها تحدب غرامات التأخير بشدبة  السحالةفي حالة تأخر شركة الستقدمة عن تقديم البشهد  .25
% عن كل يهم تأخير ويتم مرادرة  قيسة التأمين السرفق بالعظاء وقيد  إيراد لرالا رابظة 1.5

 الجامعيين / جامعة بهليتكشك فمدظين.
العظاء مباشرة  باألسعار والذروط  بإحالة( تقهم لجشة العظاءات السركزية 10الحقا لبشد رقم) .22

%( من ذلك الفرق كشفقات 15السشاسبة من الدهق السحمي، وأي فرق في األسعار مزافا  إليه )
 إدارية. 
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يقدم العرض عمى الشسهذج أد ا  وال يحق إدخال أية تعديالت عمى وثائق العظاء. وإذا رغب   .20
تقديم مالحظات أو عرض بديل عميه تقديم ذلك بسلكرة خاصة مشفرمة شريظة تقديم  السشاقص

حق الشظر بالسلكرة  العرض األصمي كسا هه، ورابظة الجامعين / جامعة بهليتكشك فمدظين لها
 بقبهلها أو رفزها.

من استالم  شهرل خال السحال عميها العظاءسبة وصرف جسيع السدتحقات الذركة تكهن السحا .23
 الفاتهرة الرسسية وشهادة خرم السردر حدب االصهل.

 تحتفظ المجشة لشفدها بحق استبعاد أي عرض ال يكهن واضحا  برهرة كافية أو يحتسل أكتر  .24
 من تفدير أو كان  اقرا  في بيان مهاصفات بشهد العظاء أو شروط ومهاعيد تدميسها أو لم 

 بالعظاء. يقدم عمى الشسهذج السقرر السرفق
الخيار في إلغاء / جامعة بهليتكشك فمدظين  رابظة الجامعينو  يجهز تحسيل بشد عمى بشد آخر ال  .25

 األخرى ممزمة لمسشاقص. دأسعار البشه أي بشد وتبقى 
العامة والفشية السظبقة في الشظام العام لمسذتريات  طالذرو االتفاقية السهقعة بين الظرفين و  تعتبر .26

 لهل  الذروط في عظاءات رابظة الجامعيين مكسال  ء  جز 
تهدع العروض من الدادة الستقدمين في صشدوق العظاءات السهجهد في دائرة السذتريات السركزية  .27

في رابظة الجامعيين في الخميل/شارع عين سارة ، قبل ا تهاء السدة السحددة لللك وكل عرض ال 
 مهعد لتقديسه ال يشظر فيه ويعاد الى مردر  مغمقا .يهدع في صشدوق العظاءات قبل آخر 

يجهز ألي شركة سحب عرضها بسلكرة مهقعة مشها وتهدع في صشدوق العظاءات قبل السهعد  .28
 السحدد لفتا العظاء. 

ال يجهز لسقدم العظاء التعديل أو السحه أو الظسس، في قائسة األسعار وأي ترحيا يجريه مقدم  .29
 إعادة  كتابته رقسا  وكتابة  والتهقيع عميه وختسه.العرض عميه 

% من قائسة 10إذا بمغت فئات األسعار التي جرى عميها التعديل أو السحه أو الظسس أكتر من  .05
 األسعار جاز لمجشة العظاءات والسذتريات السركزية استبعاد العرض. 

 يعتبر العرض السقدم من السشاقص ممزما  له.  .02
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 :  عمى الشحه اآلتي 2021-2020معام االكاديسي ل القرطاسيةجدول االسعار 
 

 االجمالً سعر الوحدة الكمٌة التعبئة الوحدة الصنف المطلوب الرلم
          900   ماعون 5 كرتونة  A4(gm 80)ورق تصوٌر    1

          20    ملف 10  ربطة سم اسود كرتون عربً 8بوكس فاٌل   2

          20    ملف 10   ربطة سم اسود كرتون عربً 4بوكس فاٌل   3

          50     للم 12  دزٌنة للم حبر جاف ازرق نوع جٌد  4

          50     للم 12  دزٌنة للم حبر جاف احمر نوع جٌد  5

          10     ظرف 250  كرتونة سم X 34سم  44بنً  A4ظرف   6

          20     ظرف 250  كرتونة سم X 42سم  24بنً  A3ظرف   7

          350  للم 12  بكٌت  للم لوح ملون مونامً جامبو لون اسود  8

          350  للم 12  بكٌت  للم لوح ملون مونامً جامبو لون احمر  9

          100  للم 12  بكٌت  للم لوح ملون مونامً جامبو لون اخضر  10

          20    للم 12  دزٌنة للم رصاص نوع جٌد 11

          10    1 دفتر A4دفتر مالحظات  12

          200  ملف 100  ربطة نوع جٌد A4ملفات ناٌلون شفاف مخرم  13

          10    10  بكٌت ماركر فسفوري 14

          200  1 ربطه ورق مالحظات ملون 15

          50    لطعة لفة الوجهٌنالصك على  16

          300  لطعة لفة الصك شفاف رفٌع 17

          500  حبة حبة دوسٌة بالستٌك وجه شفاف 18

          30    دبوس 5000 علبة Samsung scx-stp000دبابٌس  19

          100  1 مذكرة 4242مذكرة عام  20

          100  1  بكٌت مغٌط 21

          20    1 عدد لاعدة ألالم للمكتب 22

          200  1 مساحة مساحات لوح )للوح االبٌض( نوع ممتاز  23

          30     ملف 250  كرتونة ملف(22X25) 1222ملفات سوبر   24

 المجموع بالشٌكل **
 

 

 

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

 

 

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

 

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

 

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


