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طاءات
دائرة اللوازم والعط
2016
2
مطبوعات الجامعة للعام /2015

اسم المــــــــــــادة ومواصففاتھـــــــــــــا
الرقم
حافظة شھادة عررضية تفتح للجھھة العلوية  ،تغلييف
ح
خارجي  ،وجه وواحد اسفنج  ،تجليليد فني  ،مع طبااعة
خ
ص
القميص
ي حراري .
ى الوجه الخارجي
شعار الجامعة على
ش
جھة
 1الداخلي سلك مط  300غم  ،الشعارر  4لون على الج
لون
ن القميص  ،زووايا شبر ساتان لو
اليمين الداخلية من
ذذھبي لتثبيت الشھھادة بقياس  . A 4اللون حسب الععينة
للون كحلي .
جامعة  ،نوع الوررق سكوتيا  120غم
طلب التحاق بالجا
ط
الوجه 4
ه
طباعة على
 2أو ما يعادله لون سكري فاتح  ،الط
ن الخلف  2لون  ،قياس الطلب A 4
للون  ،الطباعة من
لون
تتصريح دخول اللسيارات للحرم الجامعي  4 ،لو
 3ووجھين  ،القياس  6.5 × 9.5سمم مع حافظة جالتتين
ووملقط تعليق.
ت قياس  8×10سم
ى زجاج السيارات
ستيكر الصق على
س
طباعة عكسية  4لون  +طباعة أأرضية) لون ض
ابيض
ط
4
ن ترقيم
ممن الخلف( .بدون

طلوبة
الكمية المط

الكليــــــــة  /الدائرة

1000
1

دائرة الققبول والتسجيل

2000
2

دائرة الققبول والتسجيل

250

دائرة اللخدمات العامة

500

دائرة اللخدمات العامة

مالحظات
ت
على عينة
يمكن االطالع ع
الحافظة في مككتب مدير
طاءات
اللوازم والعط
سيتم تزويد المطببعة بتصميم
الشعار الذي سيتتم طباعته
على الغالف الخاررجي وعلى
الغالف من الداخل

سيتم تزويد المطبعة
عتمد على
بالتصميم المعت
CD
سيتم تزويد المطبعة
عتمد على
بالتصميم المعت
CD
سيتم تزويد المطبعة
عتمد على
بالتصميم المعت
CD

اسم المـــــــــــادة ومواصفاتھـــــــــــــا
الرقم
سند قبض  ،ورق مكربن ومخرّ م نسختين قياس × 24
 14 5سم مع شعار الجامعة سعة الكرتونة  200نموذج
 2لون .
دفتر إذن دفع قياس  19×23سم لون واحد ،تجميع
 6دبوس  +تخريم غالف بريستول  300غم  ،سعة
الدفتر  50ورقة بدون ترقيم .
دفتر طلب لوازم سعة  50نموذج نسختين مكربن
النسخة االولى بيضاء والثانية لون زھر .يجب استخدام
 7ورق مكربن تظھر عليه الكتابة بشكل واضح.
تجميع دبوس مع تخريم مع غالف قالب ) .الغالف
الخارجي مطبوع عليه عبارة ) نموذج طلب لوازم( .
بطاقات دعوة مع مغلفاتھا نوع الورق كونكرر قياس
8
المغلف  11 ×21سم الطباعة لون واحد ذھبي للبطاقة
بطاقات دعوة مع مغلفاتھا نوع الورق كونكرر قياس
9
المغلف  16 ×23سم الطباعة لون واحد ذھبي للبطاقة
بروشور الجامعة مطوي حسب العينة  4لون A4
10
وجھين  80غرام .
بروشور الجامعة مطوي حسب العينة حسب العينة 4
11
لون  A4وجھين  115غرام .
فولدر  4لون وجه واحد جيب واحد متصل من الداخل
12
أبيض مط  350غم بدون سوليفان قياس  23 × 32سم
قلم حبر مطبوع عليه اسم الجامعة وشعار وموقع
13
الجامعة االلكتروني لون واحد .
 14ستيكر  CDورقي ابيض الصق حسب العينة  4لون

الكمية المطلوبة

الكليـــــــة  /الدائرة

مالحظات

20

دائرة الشؤون المالية

سيتم تزويد المطبعة
بالتصميم المعتمد على CD

50

دائرة الشؤون المالية

سيتم تزويد المطبعة
بالتصميم المعتمد على CD

100

اللوازم والعطاءات

سيتم تزويد المطبعة
بالتصميم المعتمد على CD

العالقات العامة

سيتم االتفاق على البيانات
في حينه

العالقات العامة

سيتم االتفاق على البيانات
في حينه
سيتم تزويد المطبعة
بالتصميم المعتمد على CD

1000
1000
50000

قسم التسويق

5000

قسم التسويق

سيتم تزويد المطبعة
بالتصميم المعتمد على CD

5000

قسم التسويق

سيتم تزويد المطبعة
بالتصميم المعتمد على CD

1000

عمادة شؤون الطلبة

سيتم تزويد المطبعة
بالتصميم المعتمد على CD

1000

عمادة شؤون الطلبة

سيتم تزويد المطبعة
CDبالتصميم المعتمد على

2

اسم المـــــــــــادة ومواصفاتھـــــــــــــا
الرقم
 15الصق اسفنجي لتثبيت أل  CDعلى الفولدر الكرتوني
فيزت كارت  4لون قياس  5×9سم وجھين مط 350
16
 +سوليفان.
الكتاب السنوي  4لون مكون من حوالي تسعة مالزم
قياس  A 4لحفل تخريج الطلبة خالل العام الدراسي
 . 2016الورق الداخلي جالسيه مط  115غرام
 17والقميص جالسيه مط  150غرام )سبوت يو في( +
كفراج  .الغالف جالسيه مط مطبوع  4لون 150
غرام  +حراري  +سبوت يو في  +سوليفان +
خياطة .التجليد فني ھارد كفر +غراء حراري.
الشروط:
(1
(2

(3
(4
(5

(6

الكمية المطلوبة
1000

الكليـــــــة  /الدائرة
عمادة شؤون الطلبة

1000

حسب طلب الجامعة

حوالي 500
نسخة

حسب طلب الجامعة

مالحظات
حسب العينة
سيتم االتفاق عليه في
حينه

سيتم االتفاق على كافة
التفاصيل في حينه

سيتم تقديم تصميم نھائي على  CDلمعظم البنود المذكورة .
سيتم في الوقت المناسب تقديم كافة البيانات التي تلزم لطباعة الكتـــــاب السنوي على سيد يھـــات ) صور وأسماء الطلبة  +صور
وأسماء أعضاء ھيئة التدريس  +كافة البيانات والصور المتعلقة برئاسة الجامعة وكلياتھا ودوائرھا االدارية وصورعن بعض
نشاطاتھا التي سيتم اختيارھا في حينه مدققة حسب االصول(.
يمكن االطالع على عينة من الكتاب السنوي الذي تم طباعته خالل العام  2015وتقديم سعر الملزمة الواحدة .
تلتزم المطبعة بتقديم التصميم والغالف والمونتاج المالئم للكتاب السنوي بحيث توافق عليه الجامعة قبل إجازة الكتاب للطباعة .مع
التزام المطبعة بتقديم  3بروفات للصفحات الداخلية والغالف خالل مدة اقصاھا سبعة أيام من تاريخ التبليغ باإلحالة .
للجامعة الحق بطلب الكميات التي تراھا مناسبة في كل مرة  ،أي ال يشترط التوريد لكامل الكميات دفعة واحدة إذ ربما سيكون
التوريد على مراحل مختلفة ولكن بكميات ال تقل عن ثلث االعداد المطلوبة من كل بند  ،باستثناء كميات نسخ الكتاب السنوي الخاص
بحفل تخريج طلبة الجامعة سيتم طلبھا دفعة واحدة.
للجامعة الحق بزيادة كميات أي بند من البنود المطلوب طباعتھا دون أن يؤثر ذلك على االسعار المتفق عليھا .

3

 (7للجامعة الحق بحذف أي بند من القائمة أو تأجيل طباعة أي بند للوقت المناسب خالل مدة االتفاقية المحددة ب  12شھر اعتبارا من
التوقيع عليھا .
 (8يمكن لمندوب المطبعة االطالع على أي عينة من المواد المطلوبة على الواقع في مكتب مدير اللوازم والعطاءات واالستفسار عن اي
نقطة فنية وكتابة أي مالحظة يراھا مناسبة .
 (9يشترط تحديد مدة التسليم لكل بند مع االلتزام بمواعيد التسليم المحددة .
سيتم اقتطاع غرامات بواقع  %5من القيمة االجمالية لكل بند عن كل يوم تأخير عن المدة المحددة الخاصة بتوريد المادة
(10
للجامعة .
لضمان جودة العمل فإن الجامعة ليست مُلزمة باإلحالة على أرخص االسعار
(11
بعد اعتماد الطباعة يشترط على المطبعة تقديم بروفة فعلية لكل بند قبل طباعة كامل الكميات المطلوبة من اجل إجازتھا
(12
بشكلھا النھائي
تفضل الجامعة إحالة مطبوعاتھا السنوية على مطبعة واحدة بھدف ضمان جودة العمل وتوحيد المواد المستخدمة في
(13
الطباعة  .بناء عليه  ،يشترط عدم تجزئة ھذا العطاء ولكن يطلب من المطبعة المشاركة في ھذا العطاء تقديم سعر منفصل لكل بند
من البنود المذكورة وسيتم إحالة جميع المطبوعات على المطبعة التي تلتزم بتنفيذ عمل الطباعة االجود وتقديم السعر لكل بند من
البنود المطلوبة إضافة الى تقديم السعر اإلجمالي االرخص
تلتزم الجامعة بدفع قيمة كل طلبية تطلبھا خالل فترة ال تزيد على ) (45يوما من تاريخ استالمھا في الجامعة .
(14
سيتم عمل اتفاقية توريد سنوية ملزمة للطرفين ) الجامعة  +المطبعة ( مدتھا  12شھر اعتبارا من الموافقة على االحالة
(15
بحيث تكون موق ّعة من رئيس الجامعة ومن المفوّ ض بالتوقيع من المطبعة التي سيحال عليھا ھذه المناقصة  .ويمكن تجديد ھذه
االتفاقية بموافقة الطرفين لمدة سنة أو سنوات اخرى.
تلزم المطبعة بتقديم كفالة حسن تنفيذ من خالل تقديم كفالة بنكية أو شيك مصدق أو مبلغ نقدي كأمانة تودع في الجامعة بواقع
(16
 % 10من قيمة المواد التي سيتم طلب طباعتھا سنويا على أن ال تقل قيمة الكفالة أو الشيك أو المبلغ النقدي عن مبلغ  1000دينار.
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تلتزم المطبعة التي سيحال عليھا اللوازم المطلوب طباعتھا سنويا بدفع كلفة نشر االعالن بالصحف المحلية ) صحيفتين
(17
ولمرة واحدة ( .
يتم استالم نسخة من العطاء من مكتب مدير اللوازم والعطاءات الموجود في الجامعة المبنى  Aبجانب مركز طبي الجامعة
(18
مقابل مبلغ وقدره  10دنانير غير مستردة .
يشترط ان تكون االسعار شاملة لكافة الرسوم وأجور النقل والضريبة العامة على المبيعات
(19
التوريد للمواد المطلوبة واصلة لمستودعات الجامعة في شارع االردن – موبص .
(20
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