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 إعـالن عن 
 عطاء شراء ورق امني لوثائق التسجيل 

 2003/ 2022/ 2صالرقم: 
 

 وهي :  عطاء شراء ورق امني لوثائق التسجيلرابطة اجلامعني/جامعة بوليتكنك فلسطني عن رغبتها يف طرح ترغب  

 .ورقة(9,000اثبات طالب عدد ) .1

 قة(.ور  9,000كشف عالمات عدد ) .2

 ورقة(. 2,000مصدقة عدد ) .3

 ورقة( 3,000جدارية )الكرتونة( عدد ) .4

 

لةة مةن دائةرة املشةرتايت والعطةاءات ضمن الشروط واملواصفات املوضحة يف كراسةة واثئةا العطةاء ع فعلةش الشةركات الراغبةة  لةدلوط يف العطةاء ع اسةتالم كراسةة وواثئةا العطةاء كام

ئتان ومخسون شيكل غري مسةرتدة تةوديف يف اسةاا رابطةة ا(  مNIS 250 (مقابل دفع مبلغ -(www.ppu.eduن لالط موقع اجلامعة االلكرتوين )مقر رابطة اجلامعيني أو م –املركزية

اء مةةع كافةةة التفاصةةيل  لظةةر  موعةةد السةةتالم واثئةةا العطةة آلةةرعلمةةا  ن  88/2/2022املوافةةا  الةةثالاثءيةةوم يف البنةةك االسةةالمي الفلسةةطيا اعتبةةارا مةةن  30300اجلةةامعيني واجلامعةةة رقةةم 

 .مقر رابطة اجلامعيني –يف دائرة املشرتايت املركزية 19/2/2022املوافا    السبتيوم    صباح شره والنصف من ااملختوم اىت الساعة الع

 -علش الشركات املتقدة يرجش مراعاة االيت :

من إمجايل قيمة العطةاء وبظةر  منفصةل ع علةش أن تكةون سةارية املفعةوط ملةدة ال  من الدائرة املاليةحمرر  % أو نقداً مبوجب سند قبض10إرفاق شيك بنكي أو كفاله بنكية بقيمة  .1

 تقل عن  تسعني يوماً .

يحوي نوع الخط وحجمه وقياسهه باضضها ة الهى قيهاب ادب هاد  )A3(  تقديم مخطط ملون يوضح الشكل المبدئي لألوراق المطلوبة على ورق .2

 .المطلوب  عن حواف الورقة وكل ما يوضح

 .بنوع الخطوط المنوي اعتمادها للطباعة )CD (تقديم  .3

 تقديم عينات من الورق ليتم اختيار المناسب منها.   .4

 داخل صندوق كرتوني وليب تغليف ورقي ومكتوب على كل صندوق نوع الورق وال دد.   يتم تسليم جميع مواعين األوراق المطلوبة .5

 ين الناحية ادمنية للوثائق )إن وجد(.تقديم اي اقتراحات اضا ية ت مل على تحس .6

 ال طاء شامل التوصيل للجام ة.  .7

 أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.    .8

 يشرتط على الشركة املتقدمة ان تكون مسجلة رمسيا يف الدوائر الضريبية.    .9

 . (02/ 2230068على هاتف رقم )    القبول والتسجيل  عميد   ملزيد من االستفسار حول شروط العطاء ميكن االتصال هاتفياً مع

   املشرتايت املركزيةالعطاءات و  دائرة مدير           

 األستاذ حممد رايض سعدي ابو زينة        
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 عطاء شراء ورق امين لواثئق التسجيل املوضوع: 
 

 2003/ 2/2022عطاء الرقم: ص 

 تعهد وإقرار 

العطاء    فات والبنود  اان املوقع امسي أدانه / قرأت الشروط واطلعت علش املواص  التزاماً كامالً الواردة يف كراسة     ألسعار وألتزم    والتزمت هبا 
ع واتعهد بتقدمي براءة ذمة "لصم مصدر" من ضريبة الدلل سارية املفعوط ومرفقة  لفاتورة الرمسية كما تعترب هذه الثبوتيات  من قبلي   املقدمة

 أساسا لدفع املستحقات الالزمة للمورد. 

 علش ذلك متت املصادقة والتوقيع. وبناءاً 

  ______________________________ ____________________________ السادة / الشركة: 

 ______________________________ ___________________________رقم املشغل املرخص: 

 ____________ ____________________________________ __ _____________ العنوان:  

  ___________ _____________ _____ رقم الفاكس: __________________________رقم اهلاتف: 

       ____________________________ م: تالتوقيع واخل
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 -يرجى مراعاة اآليت :
 

   الطباعة.يكون المتقدم للعطاء شركة متخصصة في مجال   أنيجب   .1

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

 شامل الضريبة ومرفقة بشهادة خصم المصدر.  بالدينار األسعار .3

 األسباب.  إبداءلجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار ، وبدون   .4

 يكون السعر وفقاً للشروط الواردة في كراسة العطاء. .5

 .معاً   وحدة واحدة وتقرآنواالتفاقية    طاءكراسة الشروط الفنية للعو وفي الموقع االلكتروني للجامعة  بالجريدة  اإلعالن .6

 تجزئة العطاء.  المركزية  يحق للجنة العطاءات .7

يحهوي نهوع الخهط وحجمهه  )A3(  تقديم مخطط ملون يوضح الشكل المبهدئي لهألوراق المطلوبهة علهى ورق  .8

 .وقياسه باضضا ة الى قياب ادب اد عن حواف الورقة وكل ما يوضح المطلوب 

 .خطوط المنوي اعتمادها للطباعةبنوع ال )CD (تقديم .9

 .تقديم عينات من الورق ليتم اختيار المناسب منها  .10

داخل صندوق كرتهوني ولهيب تغليهف ورقهي ومكتهوب علهى كهل    يتم تسليم جميع مواعين األوراق المطلوبة .11

 .صندوق نوع الورق وال دد 

 .Cمبنى  –واد الهرية  –ال طاء شامل التوصيل للجام ة  .12

 .ى من يرسو عليه العطاءأجور اإلعالن عل .13

 
 

                                                                           
 
 

 المشتريات المركزية   العطاءات و دائرة مدير

 ابوزينة  سعدي محمد رياض  :األستاذ  
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 احملرتمني الطباعةحضرات السادة : شركات  

 املوضوع: تعليمات للمشاركني ابلعطاء 
 عطاء شراء ورق امين لواثئق التسجيلالعطاء:  اسم

 
 

 -على الراغبني ابملشاركة يف العطاء ما يلي: 
 وتقرأ معا.  أ جز يت ال    تعترب مقدمة كراسة الشروط واملواصفات واالعالن  جلريدة جزءً  .1
 دراسة كراسة العطاء دراسة وافية.  املتقدمة شركة العلش  .2
والنماذج والواثئا املرفقة بعد أن يقرأ هذه الواثئا ويتفهم مجيع ما ورد فيها وخيتم ويوقع  يِعد املناقص عرضه وأسعاره علش اجلداوط   .3

كافة الواثئا ويقدمها ضمن العروض كاملة علش ان يتحمل كافة النتائج املرتتبة علش عدم قيامة  لتدقيا واالستكماط  لصوره  
 الصحيحة. 

 ائب ومجيع املصاريف اسب الشروط الواردة يف الكراسة . يعترب السعر املقدم من املناقص شاماًل رسوم الضر  .4
 ال تقبل الكراسة املعدلة علش شروطها من قبل املتقدم   .5
حيدث فيه املتقدم تشويشاً يف أسعاره ع واللجنة غري مسؤولة  ي تغري  ويرفض أ أن تضع أسعارها رقماً وكتابًة     تقدمةشركة املالعلش   .6

 وضع األسعار.  عن أية ألطاء قد يرتكبها املتقدم يف
 ( يوماً من اليوم الذي يلي فتح العطاء. 90مدة صالاية األسعار ) .7
أن ترفا  لعطاء  لصاحل رابطة اجلامعني أتمينا للدلوط يف العطاء )كفالة بنكية أو شيك مصدق من قبل    متقدمة علش كل شركة   .8

بنسبة   قبض(  مبوجب سند  نقداً  أو  احمللية  قيم 10البنوك  بتلك  % عشرة   ملائة من  املعززة  العروض غري  ينظر يف  ة عرضه وال 
 التأمينات. 

أتلر   .9 االة  املاليف  بنسبة    تقدمة شركة  التألري  غرامات  حتسب  عليها  احملاله  البنود  تقدمي  ويتم  1.5عن  أتلري  يوم  عن كل   %
 مصادرة  قيمة التأمني املرفا  لعطاء وقيده إيراد للرابطة. 

االة العطاء مباشرًة  ألسعار والشروط املناسبة للتنظيف من السوق احملليع وأي  إبات املركزية ( تقوم جلنة العطاء9الاقا لبند رقم) .10
 %( من ذلك الفرق كنفقات إدارية.  15فرق يف األسعار مضافاً إليه )

ال .11 االلتزامات  إمتام  األسعار اثبتة اىت  تكون  إن  األجنبية وجيب  العمالت  بسعر صر   هلا عالقة  أي حتفظات  فنية  عدم وجود 
 للشركة املنفذة يف البند وصر  املستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد به حتفظات مرتبطة أبسعار صر  العمالت األجنبية. 

يقدم العرض علش النموذج أدانه وال حيا إدلاط أية تعديالت علش واثئا العطاء. وإذا رغب املناقص تقدمي مالاظات أو عرض   .12
تقدمي ذلك مبذكرة لا  عليه  أو  بديل  النظر  ملذكرة  اجلامعيني اا  ولرابطة  األصلي كما هوع  العرض  تقدمي  منفصلة شريطة  صة 

 رفضها.  
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اسب    بعد أسبوعني من استالم الفاتورة الرمسية وشهادة لصم املصدر   نظيف شركة الةت   مستحقات تكون احملاسبة وصر  مجيع   .13
 االصوط. 

بصورة كافية أو حيتمل    ال يقبل .14 العطاء أو  أي عرض ال يكون واضحاً  بيان مواصفات مواد  أكثر من تفسري أو كان انقصاً يف 
 شروط ومواعيد تسليمها أو مل يقدم علش النموذج املقرر املرفا  لعطاء. 

 ال جيوز حتميل بند علش بند آلر ولرابطة اجلامعيني اخليار يف إلغاء أي بند وتبقش أسعار البنود األلرى ملزمة للمناقص.  .15
مكمال هلذه الشروط يف عطاءات  ًء  الشروط العامة والفنية املطبقة يف النظام العام للمشرتايت جز وقعة بني الطرفني  االتفاقية امل  تعترب  .16

 رابطة اجلامعيني. 
تودع العروض من السادة املتقدمني يف صندوق العطاءات لدى دائرة املشرتايت املركزية يف رابطة اجلامعيني يف اخلليل/شارع   .17

 ء املدة احملددة لذلك وكل عرض ال يودع يف صندوق العطاءات ال ينظر فيه ويعاد اىل مصدره مغلقاً. قبل انتها  ،عني سارة
 جيوز ألي شركة سحب عرضها مبذكرة موقعة منها وتوديف يف صندوق العطاءات قبل املوعد احملدد لفتح العطاء.  .18
قائمة األسعار وأي .19 الطمسع يف  أو  أو احملو  التعديل  العطاء  العرض عليه    ال جيوز ملقدم  رقماً    إعادة كتابته تصحيح جيريه مقدم 

 وكتابًة والتوقيع عليه ولتمه. 
 يعترب العرض املقدم من املناقص ملزماً له.  .20
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 النواحي الفنية للعطاء 

 - مقدمة:   –أوال  

يل املذكورة اعاله  لظر  املختوم  القبوط والتسج  شراء ورق اما لدائرةطرح عطاء  ب جامعة بوليتكنك فلسطني    رابطة اجلامعيني/   ترغب 
ئا  وذلك لتوفري مستوى ممتاز من امن الواثئا الصادرة من دائرة القبوط والتسجيل. ويشمل نطاق العطاء توريد دائرة القبوط والتسجيل  لواث 

ذا وتؤكد اجلامعة ارصها  ن تكون  املطلوبة )اجلدارية )الكرتونة(, كشف العالمات, املصدقة, اثبات طالب( االزمة لطباعة واثئا الطلبة, ه
 الواثئا الصادرة من قبل دائرة القبوط والتسجيل متتاز مبستوى عايل من االمن. 

 
 : شروط عامة تتعلق بتلزمي العطاء  -اثنيا

 . ع وغري ملزمة أبقل االسعار جتزئة العطاء  للجنة العطاءات واملشرتايت املركزية حيا  -1
يقد -2 وان  الضرائبع  للعطاء مع  األسعار تشمل مجيع  االمجالية  فاتورة ضريبية  لقيمة  العطاء  عليه  احملاط  املتعهد  م 

من    أسبوعنيوتدفع قيمة هذه الدفعة بواسطة شيك يف موعد أقصاه    العطاء إاضار شهادة لصم مصدر بقيمة  
 استالم الدائرة املالية للفاتورة. 

 ش هذا العطاء.   يوماً من اتريخ الرد علنيتسع عن  مدة االلتزام  ألسعار ال تقل -3
 ـ شروط تقدمي العطاء:  اثلثا

  حمافظة اخلليل شاريف عني سارة مقابل بلدية اخلليل  –رابطة اجلامعني  يسلم العطاء  لظر  املختوم إىل دائرة املشرتايت يف   -1
 .األسبوعية العطلة  تصاد    اليتو  ةم اجلمعو  ستثناء ي  ظهراً  1:30واىت 8:30 لالط ساعات وأايم الدوام الرمسي

يف    وسو  ال ينظر  19/2/2022املوافا    السبتيوم    ظهر والنصف من    العاشرهاىت الساعة  آلر موعد لتقدمي العطاء   -2
 . هذا التاريخأي عطاء يقدم بعد 

 علش نسخة العرض ولتمه خبتم الشركة الرمسي.  املورديشرتط توقيع   -3
 % من قيمة العطاء. 10ااد البنوك قدره  مصدقاً او كفالة بنكية منيقدم مع العطاء أتميناً نقدايً او شيكاً  -4
 .  لشيكل يكتب السعر  -5
ُيمكن تعديل العطاء أو االنسحاا منه شريطة أن يتم ذلك قبل موعد إغالق  ا استالم العروض املشار إليه يف   -6

 . ( أعاله2/اثلثاالبند ) 
 شروط إحالة العطاء:   –  رابعا

 لة العطاء ألي كان سواًء ملن تقدم أبقل األسعار أو غريها.  غري ملزمة إباا  املركزية جلنة العطاءات واملشرتايت -1
له أبي ااط من   -2 االلتزام أو عن جزٍء منهع كما ال حيا  لغريه عن عقد  يتنازط  أن  العطاء  ال حيا ملن يرسوا عليه 

 ط. األاواط أن حيوط الضمان إىل ضمان من الباطن أو يعهد لغريه أبي جزء من األعما
ال   -3 عليه  من حياط  عليه  يدفع  االتفاق  يتم  الذي  العمل  بدء  فيه عن موعد  يتألر  يوم  غرامة أتلري عن كل  عطاء 

 )مائة ومخسني( ديناراً أردنياً.  150قدرها 
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يف االة خمالفة الذي أايل عليه العطاء    التاليةإرساء العطاء علش الشركة  حيا للجنة العطاءات واملشرتايت املركزية    -4
يقم  لوفاء   ألاد   ومل  األسعار  الشروط  بفروقات  التأمني ويغرم  مبلغ  األسباا ويصادر  لتزاماته ألي سبب من 

 والتكاليف األلرى.  
 من اتريخ الرد علش هذا العطاء.   تسعني يوممدة االلتزام  ألسعار ال تقل عن  -5

 طريقة الدفع:   – خامسا
 . ألصولحسب ا، ا شهادة خصم مصدر  فاتورة ضريبية مرفق معهيتم دفع قيمة العطاء وفق    

 -مواصفات االوراق املطلوبه :  –سادسا  
 -( :3000ابلعرض الكمية )مواصفات اجلدارية )الكرتونة( •
 .  ( غم190نوع الورق اليفنت وزن ) .1

 ( واتجاه الطباعة بال رض. A4حجم الجدارية ) .2

 لون الورق اوف وايت. .3

خضر, ادسود( كما  ي المر قات ملف  بثالث الوان )ادحمر, ادش ار الجام ة  ي منتصف الورقة من الجهة ال ليا   .4

(P1) **( سم والش ار مطبوع بحيث يكون نا را ويكون داخل دائرة بالحبر الذهبي الحراري.  3وقطره ) 

 . على الزاوية ال ليا من الجهة اليمين )جام ة بوليتكنك  لسطين( باللون ادسود .5

 .ادسود  ( باللونPalestine Polytechnic Universityجهة اليسار ) على الزاوية ال ليا من .6

( بمواصفات الجدارية عبارة )جام ة بوليتكنك  لسطين( بخط مايكروبرنت    5اسفل ال بارات الموجودة  ي بند رقم ) .7

 مكرربطول ال بارة. 

بند رقم ) .8 الموجودة  ي  ال بارات  مايكروبرنت  Palestine Polytechnic University( عبارة )  6.اسفل  ( بخط 

 رة. مكرر بطول ال با

9. ( الشهادة  و    13.35اسفل  اليسار  جهة  من  )3سم  وبقطر  )الهولوغرام(  ختم  اضا ة  ادسفل(   من  الذي  3سم  سم   )

 يتصف به:

 لون ذهبي.  •

• 3D . 

 د يوجد له حواف مع الورقة  ي حال محاولة نزعه يتلف تلقائياً. 012 •

 .**(P2مر ق ملف  )انظر السم 3ن وش ار الجام ة على شكل دائري بقطريحوي اسم الجام ة باللغتي •

  ي المر قات لون رمادي.  ** (P3عالمة مائية )انظر الصوره ملف  .10
 . UVمواصفات االرضية السرية حبرب  

 سم (.7.5( بقطر )صفراأل، ادحمر، األزرقش ار الجام ة ويكون بثالث الوان وهي ) .1

 ل طولي(  ي منتصف الورقة من الجهة اليمنى.عبارة )نسخة اصلية بشك .2

 بشكل طولي  ي منتصف الورقة من الجهة اليسرى.   (original copyعبارة ) .3

 ( .صفراأل ، ادحمر، األزرق) بثالث ألواناطار على حدود الجدارية   .4

 وجود ش يرات سرية على حواف الورقة ادرب ة وبثالث الوان.  .5
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6. ( عبارة  الحPalestine Polytechnic Universityوجود  بالحبر  الص(  يسار  اسفل  ادمني  )باستثناء  راري  فحة 

 . بداية كل كلمه( PPUالحروف 

 ( بالحبر الحراري ادمني. بوليتكنك  لسطيناسفل الورقة بشكل عرضي من الجهة اليمنى عبارة )جام ة  .7

( عند تصوير الورقة بماكنة التصوير او تحميلها من خالل سكانر على طول الصفحة وبشكل copyظهور عبارة ) .8

 ل.مائ

كن رؤيتها اد  د يم    PPUمل تحمل عبارةلكاة مشفرة أسفل الجدارية باأمنية وهي عالم  الجداريات تحمل مواصفات .9

 باستخدام وحدة  ك الشيفرة.

اضنال .10 باللغة  الحراري  الحبر  أسفل  أمنية وهي كالم مجهري  مواصفة  تحمل  عبارة  جداريات  ويحمل   PPUجليزية 

University . 

 . اري باللغة ال ربية على الجهة اليمينلسطين(تحت الحبر الحربارة )جام ة بوليتكنك  ع .11

 مجيع املرفقات ُيكن احلصوط عليها من الرابط التايل:  **
https://goo.gl/qIqpQq 

 : ورقة(    20000) (  طالبواملصدقة وإثبات    كشف العالمات )مواصفات   •
 ( غم . 110نوع الورق اليفنت وزن ) .1

 ( واتجاه الطباعة بشكل طولي . A4حجم الورقة ) .2

 اوف وايت.لون الورق   .3

قة من الجهة ال ليا بثالث الوان )ادحمر, ادخضر, ادسود( والش ار مطبوع بحيث  ش ار الجام ة  ي منتصف الور .4

 يكون نا را ويكون داخل دائرة بالحبر الذهبي الحراري. 

واسفلها بريد   )لعلى الزاوية ال ليا من الجهة اليمين )جام ة بوليتكنك  لسطين( واسفلها عبارة )عمادة القبول والتسجي .5

 بلون اسود.  (Dean-reg@ppu.edu)الكتروني 

 (.  Palestine Polytechnic Universityعلى الزاوية ال ليا من جهة اليسار ) .6

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

 بلون اسود. ( email: dean-reg@ppu.eduواسفلها )( 97022233050+

7. ( رقم  بند  الموجودة  ي  ال بارات  بخط    6و5اسفل  بوليتكنك  لسطين(  )جام ة  عبارة  ال المات  بمواصفات كشف   )

 مايكرو برنت مكررعلى عرض الصفحة )تظهر كخط  اصل(. 

الخاص   .8 الورق  )  بالمصدقة اسفل  عبارة  اليسرى  الجهة  بالحبر  yPolytechnic Universit Palestineومن   )

 .بداية كل كلمه(  PPU( سم ) باستثناء ادحرف 5.4الحراري ادمني بطول )

على   .9 ستتم  الطباعة  ان  حيث  اعاله  المذكور  ادولى  الصفحة  تصميم  نفب  ال المات  لكشف  الثاني  الوجه  تصميم 

 الوجهين.

 . VUمواصفات االرضية السرية لكشف العالمات واملصدقة حبرب
 (.ر ادصفادحمر، ادزرق، ( سم  ي منتصف الورقة ويكون بثالث الوان وهي ) 7.5ش ار الجام ة بقطر) .1

 . اليسرىبشكل طولي  ي منتصف الورقة من الجهة  (نسخة اصلية)عبارة  .2

 . اليمنىبشكل طولي  ي منتصف الورقة من الجهة   (original copyعبارة ) .3

 وبثالث الوان. درب ة اوجود ش يرات سرية على حواف الورقة  .4

5.  ( عبارة  الcopyظهور  كامل  على  سكانر  خالل  من  تحميلها  او  التصوير  بماكنة  الورقة  تصوير  عند  ورقة  ( 

 وبشكل مائل. 
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 مجيع املرفقات ُيكن احلصوط عليها من الرابط التايل:  **
https://goo.gl/qIqpQq 

 
 وحسب الشروط التالية: 

على .1 المطلوبة  لالوراق  المبدئي  الشكل  يوضح  ملون  مخطط  الخط  (A3)ورق    تقديم  نوع  وحجمه    يحوؤ 

 وقياسه باضضا ة الى قياب ادب اد عن حواف الورقة ) كل ما يوضح المطلوب(.

 بنوع الخطوط المنوي اعتمادها للطباعة.  (CD)تقديم  .2

 تقديم عينات من ادوراق ليتم اختيار المناسب منها من حيث النوع ودرحة اللون.  .3

المطل .4 الورق  مواعين  جميع  تسليم  ويتم  كرتوني  صندوق  داخل  كل  وبة  على  والكتابة  ورقي  تغليف  ليب 

 صندوق نوع وعدد ادوراق التي بداخله. 

 تقديم اقتراحات اضا ية ت مل على تحسين المواصفات ادمنية للوثائق ) ان وجدت(. .5

 
 املورد  /خاص ابلشركة 

   -ا يلي:كمورق اما لواثئا دائرة القبوط والتسجيل    عرض أسعار   يسران أن نقدم لكم
 

 بالشيكل ي  السعر االجمال سعر الوحدة  الكمية  الوحدة البيان الرقم 

 اثبات طالب  1

 20000 رقةو 

    

     كشف عالمات 2

     مصدقة 3

     3,000 ورقة جدارية )الكرتونة(  4

   بالدينار  لي المجموع الك **
 

  -مالحظه : 
هاتفيا   • االتصاط  يرجش  والتسجيل  ال  عميدعلش  لالستفسار  احللواين  قبوط  عالء  جواط    02  –  2233050هاتف  د.  أو 

0598112113. 
 

 _____ ____ _________ ________________________________________   :اسم الشركة
 

 _________ _______ ____ __ ______:كس________________________ رقم الفا :رقم اهلاتف
 

        _________________ __ ____________________ :____________ (ف و ابحلر ) شيكل املبلغ ابل
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