`

جامعة آل البيت
دائرة العطاءات والمشتريات

Tenders and purchases

Department

مواصفات العطاء رقم ()2021/24
تصنيع وتوريد حافظات شهادات التخرج
.1

الكمية المطلوبة:

( )10000عشرة آالف حافظة.

.2

قياس الحافظة:

بما يتناسب مع حجم الشهادة لتكون قياس ( )31.5×22.5سم .

.3

المادة الداخلية:

كرتون ضغط .20

.4

الغالف الخارجي:

مخمل شامواه تركواز.

.5

الغالف الداخلي:

ويندريش تركواز.

.6

الحشو الداخلي:

إسفنج سماكة نصف سم من جهة واحدة (األمامي).

.7

الشبر الداخلي:

تركواز على الزوايا األربعة.

.8

شعار الجامعة:

على الوجه األمامي كبس حراري قياس  11.5 × 10سم نفر أو
حفر مع ضرورة تفصيل السعر لكل نوع.

.9

اإلضافات:

شريط ذهبي على طول الحافظة ينتهي بشراشيب.

 .10طريقة الفتح:

بشكل عرض ) (Landscapeيفتح من جهة اليسار إلى جهة
اليمين.

 .11مدة التسليم:

خالل ( )50يوم عمل من تاريخ التوقيع على قرار اإلحالة واعتماد
البروفة النهائية.

 .12مكان التسليم:

مستودعات الجامعة.

.13

تقديم عينة معتمده للجامعة من قبل

المتعهد.

شروط خاصة للعطاء:
س.خ/ح.ج
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تقدم األسععار بالعدينار األردنعي شعاملة جميعع أنعواع الوعرائب والرسعوم الجمركيعة وشعاملة ضعريبة
المبيعات.
األسعار تشمل التوريد والتسليم في المستودعات الرئيسية في الجامعة في المفرق.
الكميات المطلوبة في العطاء قابلة للزيادة أو النقصان.
تحديعد السعععر رقمعا ت وكتابععة وتجنعب الشععطب أو الكشعط بعععد كتابعة األسعععارأ وأي خطع فععي األسععار
يفسر لصالح الجامعة.
ذكر القيمة اإلجمالية للمواد المعروضة.
ت
ت
الجامعة غير مقيدة ب قل األسعارأ ولها الحق في تجزئة العطعاء أو إلغائعه كليعا أو جزئيعا إذا اقتوع
مصععلحة الجامعععة ذل ع وفععي أي مرحلععة مععن مراحععل العطععاءأ دون أن يكععون للمناقصععين الحععق فععي
المطالبة ب ية خسارة أو ضرر ناتج عن ذل .
ت
تعتبر الشروط العامة للعطاءات في جامعة آل البي جزءا ال يتجزأ من هذه الشروط.

س.خ/ح.ج
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