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 القرطاسية المطلوبة من قبل الجامعة 

 الشروط الخاصة

كلياتها ودوائرها ترغب جامعة عمان العربية بعمل اتفاقية توريد سنوية لمواد القرطاسية التي تحتاج لها 

 ضمن الشروط التالية: كمرافقها المختلفة وذلاإلدارية و

ألي سبب  تفاقيةالاقابلة للتجديد تلقائيا إال أذا رغب أحد الطرفين بإنهاء  ا  ( شهر12مدة االتفاقية ) (1

يوما   (30)فترة االتفاقية بما ال يقل عن  نتهاءاخر خطيا  قبل آلا فيراه مناسبا شريطة إعالم الطر

 مع بيان أسباب إنهاء االتفاقية.

و شيك بنكي مصدق أتقديم كفالة لدخول العطاء )كفالة بنكية يُطلب من المشارك في هذا العطاء  (2

رجاعه للشركات التي ال يحالفها الحظ باإلحالة أو استبدال هذه الكفالة إ( دينار سيتم 500بقيمة )

 بكفالة حسن تنفيذ عند اإلحالة.

يها يجب على وقاتها المتفق علأنواعها الُمحالة في ألضمان حسن التنفيذ وتوريد اللوازم المطلوبة و (3

الشركة المشاركة في هذا العطاء تقديم كفالة لحسن التنفيذ )كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق( بقيمة 

 دينار. ( 1000)

 اله في حال لم يتوفر الصنف المتفق على توريده حسب العينة المقدمة فال مانع من توريد بديال   (4

ن يكون أفضل منه أو أالنوع المحال في السوق المحلي عن  اسعارهأو اشريطة أال تقل جودته

بتوريد الصنف  حن تتحمل الجامعة أي فروقات باألسعار. وفي هذه الحالة ال يسمأبالمواصفات دون 

حسب األصول والحصول على من قبل الجامعة ال بعد االطالع عليه وفحصه وتجربته إالبديل 

 .موافقة خطية من دائرة اللوازم والعطاءات

بناء عليه يجب مراعاة تخفيض واحدة، وترغب الجامعة بإحالة جميع بنود القرطاسية على جهة  (5

سعارهم في حال تبين ان بعض أنه سيتم مفاوضة المتقدمين على أ علما   ممكن.حد  أدنياألسعار الى 

 جل تخفيض أمن بنود االتفاقية مرتفعة 
 

 

 

 

 

 

 و مؤسسة واحدة.أعلى شركة  بندا   (73عددها )إلحالة كافة البنود البالغ  األسعار تمهيدا  

توريد المواد حسب طلب الجامعة أوال   بأول على أال تقل قيمة المواد المطلوبة في كل مرة مطلوب  (6

. وفي حال كانت قيمة المواد أقل من ذلك سيتم احضار المواد المطلوبة من را  دينا( 150)عن 

 الشركة بواسطة مندوب الجامعة.
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بتقديم عينات لكل صنف من األصناف أو أكثر االلتزام  (7

من عينة الختيار األنسب للجامعة من حيث الجودة ورخص 

 األسعار.

الجامعة ليست ملزمة باإلحالة على األسعار األرخص. علما  بأن الجامعة ال ترغب بالحصول على  (8

صناف واسعارها أنواع القرطاسية التجارية ذات األسعار الرخيصة وانما سيتم مراعاة جودة األ

 وأخذها بعين االعتبار عند الدراسة واالحالة.

ية رسوم أو ضرائب أخرى مع أجور النقل أتقدم األسعار شاملة للضريبة العامة على المبيعات و (9

 بحيث تكون واصلة لمستودعات الجامعة.

 طلبها رسميا.ساعة من تاريخ  (48) يتم توريد اللوازم المطلوبة للجامعة خالل فترة ال تزيد عن (10

 ( يوما .45الجامعة بدفع قيمة المواد التي يتم توريدها في كل فاتورة خالل فترة ال تتعدى ) تلتزم (11

رفاق كافة الوثائق المتعلقة بالمؤسسة أو إيجب ارسال عرض األسعار بالظرف المختوم مع  (12

 .)كشهادة تسجيل ورخصة مهن( .... الخ الشركة

طاء بتوريد أي مادة قرطاسية أو لوازم مكتبية جديدة غير مذكورة تلتزم الشركة المحال عليها الع (13

 بالجداول شريطة أال يزيد سعرها عن متوسط أسعار المواد المماثلة لها في السوق المحلي.

مطلوب ترقيم العينات حسب أرقام البنود الواردة في الجداول من أجل تسهيل االطالع واالختيار  (14

 اثناء الدراسة.

و عن أي معلومة يرجى االتصال مباشرة مع دائرة اأي بند من بنود القرطاسية  لالستفسار عن (15

أو على الهاتف الخلوي  214أو  310فرعي  4791400 / 06اللوازم والعطاءات على الهاتف رقم 

  66 68 999 079رقم 

 

 


