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 00/2020ل/ رقم الجلسة

 4/9/2020 تاريخ الجلسة

  الخاص بشراء قرطاسية للجامعة موضوع المناقصة

سبعة االف واربعمائة وثمانية وسبعون ديناراً   76778722 القيمة اإلجمالية لإلحالة
 وثمانمائة فلساً ال غير

 

 القيمة االجمالية لالحالة شاملة الضريبة العامة على المبيعات
  والرسوم الجمركية ورسوم االستيراد والرسوم الحكومية األخرى 

 وحدة اللوازم المركزية الجهة الطالبة

الجهة المسؤولة عن متابعة 
 التنفيذ

 وحدة اللوازم المركزية

 القرار: 
 قررت لجنة شراء اللوازم والخدمات الرئيسية إحالة / مواد العطاء أعاله على النحو التالي:

قم كشف ر المناقصاسم 

 اإلحالة
 مدة التوريد

 يوماً 
 القيمة المحالة
 بالدينار االردني

 772 02 4 مكتبــــــــــــة ابــــــن النفـيـــــــــــــــس.4

 1004 402 0 . مؤسسة السنابل للتجهيــــزات المكتبية0

 7628722 42 0 . شركة النسر للتجهيزات والتجارة العامة0

 607 1 6 المتميــــــــــــزة للطبـــــــــــاعة. الشركة 6

 
 شروط اإلحالة: 

وحسز المهياز االمتم تز اولمتهتتز خا ل زز االمتطلوبز المتزول اوتسزلي ابتوريز اينيلتزم المتتهدز  .4
 .مذمكااخلمتح  ا يعللمتوفيااتستو ع االمج ته 

 

وحس اا%(422لمتح م ا  مي اتنالمهيو اوج ي خا)المتول ابأناتكوناجتيعاينيلتم المتتهد  .0
 .المهيا 

%(اتناقيت الإلح مز اتبمزساسز ري المتفهزو ا42بتم ي اكف م احسناتافيذاباسب ا)ايلتم المتتهد  .3
 .ولملولم المتطلوب المتول امحيناتسلي 

 

(اولح اب ألمفاتنالمميت الإلجت مي امإلح م اعناك ايو ا20224ب فعااسب ا)اينيلتم المتتهد  .6
%(اتنالمميت ا41تأ يراوتحس المغرلت اتنالمتب مغالمتستحم املتتهد ا،ابح اأعلساباسب ا)

 .لإلجت مي امإلح م 

 .حال التوقيع على قرار اإلحالةلإلح م الالمتمل اب فعارسو الإلح م اولمطولبعالمتترتب اعلسا .1
 

(ا64ب بالغالمج ته ابتوع اتوري المتول المتح م اعلي اقب ات خاالاتمز اعزنا)اينيلتم المتتهد  .4
 س ع اتناتوري ه امتستو ع االمج ته ا.
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لمتطلوب ابغز المارزراعتز ااملتول تلتم المج ته اب فعاتستحم االمتتهد ابه المتسلي الماد ئيا .7
 ور ابهر الألسه رالمتم  اتنالمتتهد .

 

تهتبززراك فزز او،االمتوقيززعاعلززساكقززوفاقززرلرالإلح مزز ابت  بزز اتوقيززعاعمزز اتافيززذالالتف قيزز يهتبززرا .4
لمترلسززالاالمسززز بم اولمالحمززز امدزززذلالممزززرلرا،اوك فزز المقزززروطالمه تززز اولم   ززز اولالحكززز  ا

،اوتهليتز ااتارزي اا0242مسزا اا04لمتا وصاعليدز افزياارز  المتقزتري االمحكوتيز ارقز ا
 ،اجمءاالايتجمأاتناهذهالالتف قي ا0242مسا ااإجرلءلاالمتقتري االمحكوتي 
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