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شروط توريد األحبار لجـامعة عمان العربيــة

أوال :االلتزام باألسعـار لمــدة عـام كامـل اعتبــاراً من تاريـخ توقيـع قرار االحالــة .
ثانيا :توريد االحبار من االنواع حديثــة التصنيـع بحيث ال تنتهـي صالحيتهـا قبــل عاميـن من تاريـخ التوريـد.
ثالثاً :للجامعة الحق بطلب الكميات التي تراها مناسبة .
رابعاً :يجــب توريد االحبار عند طلبها خــالل فتــرة ال تزيد على  48ساعــة .
خامسا ً  :الموافقة على استبدال اي عبوة حبر قاربــت صالحيتهــا على االنتهاء على أن ال تقل مدة الصالحيــة
المتبقية عن  30يوما.
سادساً :تتعهــد الشركــة المورّ دة لألحبــار باستبدال أي عبـوة حبر يثبت أن بها خلل مصنعي دون أن تتحمل
الجامعة أي نفقات مالية .
سابعاً :تلتــزم الشركــة بتوريد االحبــار واصلــة لدائرة اللوازم والعطـــاءات في جامعـة عمان العربية .
ثامناً :توريد االحبار من نوع .Compatible
تاسعاً :االسعار شاملة أجور النقل وأية رسوم أو ضرائب والضريبة العامة على المبيعات .
عاشراً  :تلتزم الجامعة بدفع قيمة عبوات االحبار الموردة خالل فترة ال تتعدى  30يوما ً من تاريخ التوريد والتسليم
في الجامعة .
احدى عشر  :مطلوب من الشركــة التي سيحـال عليها االحبـار لمدة عام كامل تقديم كفـالة بنكيـة حسن تنفيذ ولها
الخيـار بتقديم مبلغ مالي قدره ( )1000دينار فقط يتم إيداعه في صندوق االمانات في الدائرة الماليـة شيك بنكي
مصدق بنفس القيمة  ،على ان يتم اعادة المبلغ او الشيــك فور انتهاء مدة االتفاقيـة اذا لم يتم تجديدها لفترة اخرى.
 تلتزم الشركة التي يرسو عليها العطاء بدفع كلفة نشر االعالن بصحيفتي الرأي والدستور .


لالستفسار على ايه مالحظة تتعلق بهذا العطاء يرجى االتصال مع مدير دائرة اللوازم والعطاءات في
جامعة عمان العربية رقم ( )4791400/06فرعي  214او على الهاتف الخلوي .0799996866
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: قائمــة الطابعــات المتوفرة في أقســام الجــامعــة المختلفــة
مالحظات

نوع الحبر

العدد

نوع الطابعة

اسم الطابعة

---------

TN-1000

4

DCP-1510

Brother

واحده تالفه موجوده بالماليه
----------------36A(CB436A) حبر بديل
-----------------------------------------

2
1
1
15
1
7
22
6
2

DCP-7030
DCP-8110
DCP-7055
LBP-3250
LASERJET 1102
LASERJET 1300
LASERJET 1320
LASERJET 2015
LASERJET P2035

Brother
Brother
Brother
Canon
HP
HP
HP
HP
HP
HP

1

LASERJET COLOR
3550

1

LASERJET 3600N

HP

2

LASERJET COLOR
PRO 200MFP
M276N

HP

1

LASERJET COLOR
PRO 400 M451NW

HP

_______

TN-2150
TN-3320
TN-2060
713
85A (CE285A)
13A (Q2613A)
49A (Q5949A)
53A (Q7553A)
Ikon (CE505A)
(Q2670) Black
(Q2671) Cyan
(Q2672) Yellow
(Q2673) magenta
(Q6470A) Black
(Q6471A) cyan
(Q6472A) yellow
(Q6473A) magenta
131A (CF210A) Black
131A (CF211A) cyan
131A (CF212A) magenta
131A (CF2013A) yellow
305A (CE410A) Black
305A (CE411A) Cyan
305A (CE412A) yellow
305A (CE413A) magenta
83A (5620N)

1

HP

_______

83A (CF283A)

1

LASERJET PRO
M127NF
LASERJET PRO MFP
M125A

1

OFFICEJET
7000WIDE
FORMAT

HP

2

Into+ 3350

DEVELOP

1

EVOLIS

EVOLIS

AR-5620N
P1000 LASER
MONOCHROME
P1050 LASER
MONOCHROME

SHARP
PANTUM

_______

_______

_______

_______

---------

920XL 2016/03 Cyan
920XL 2016/07 Black
920XL 2016/04 Yellow
920XL 2016/05 magenta
A5X0 (T150) Black
A5X0 (T250) Yellow
A5X0 (T350) magenta
A5X0 (T450) Cyan
YMCKOK

----------------

(MX-235FT)
PC-110

1
3

--------

PC-110H
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______

______

HP

PANTUM

