
 
 
 
 

 
 
 
 

 كراسة 
 الشروط والمواصفات

 للخامات المطلوبة للمطبعة المركزیة

 )أحبار  –ورق  (
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  عامةالمناقصة ال
  ٤/٢٠١٠ /٨ الموافق الخمیسجلسة یوم



 

  
  

  
  الشــــــــروط العــــــامـــــــة

  
دكتور .١ سید ال دم العطاءات باسم ال ى /تق الفیوم ف ة ب ة المركزی ى المطبع  المشرف عل

ة عشر  ساعة الثانی ھ ال ى موعد غایت الى ف ى واألخر م ین احدھما فن مظروفین مغلق
كأخر موعد لتقدیم العطاءات بمقر المطبعة ٤/٢٠١٠ / ٨ الموافق  الخمیسظھر یوم

  .المركزیة بالحرم الجامعى بالفیوم 
غ  .٢ دائى مبل ة ٤٠٠٠تامین ابت ة  ( جنی ة أالف جنی ك ) أربع ى وذل ع المظروف الفن  م

دا  ارى نق شروط وس ر م د غی ى معتم مان بنك اب ض دفع أو خط ول ال شیك مقب أو ب
  .المفعول لمدة ثالثة شھور من تاریخ فتح المظاریف 

  .البضاعة حاضرة والتورید فورا بمقر إدارة المطبعة بالفیوم  .٣
  .یتم تقدیم عینات مشمول العطاء المقدم مغلفة ومختومة بختم الشركة  .٤
  .عامة على المبیعات والدفع بعد الفحص واالستالم األسعار شاملة الضریبة ال .٥
  .العطاء یقبل التجزئة والكمیات قابلة للزیادة والنقص دون اى اعتراض  .٦
د  .٧ سجل التجارى وعق ف الضریبى وصورة ال ة الضریبیة والمل ترفق صورة البطاق

  .الشركة أن وجد مع العطاء الفنى 
 التنفیذیة وكراسة الشروط والمواصفات والئحتھ ٩٨لسنة ٨٩ویعتبر القانون رقم      

   .المطروحة للعملیة مكمالن إلجراءات الطرح والتورید والتعاقد 
  
 

  ,,,,یعتمد                                       
 
 
 

 
 
 
 



  
  

  بیان األصناف المطلوبة وكمیاتھا
 

 الكمیة الوحدة الصنف م
  ٥٠ رزمةسم  ١٠٠×٧٠جم مقاس  ٦٠ورق مكربن أول   ١
  ٣٠ رزمةسم ١٠٠×٧٠جم مقاس  ٦٠ورق مكربن وسط  ٢
  ٥٠ رزمةسم ١٠٠×٧٠جم مقاس  ٦٠ورق مكربن أخیر  ٣
  ١٠٠٠ رزمة  سم من نوعیة جیدة ٨٢×٥٧جم مقاس  ٦٠ورق  ٤
 ٢٠٠ رزمة  سم من نوعیة جیدة ٨٢×٥٧جم مقاس  ٨٠ورق  ٥
  ٦٠ رزمة   قص وتغلیف الخارجسم بیھاسول١٠٠×٧٠س جم مقا ٧٠ورق  ٦
  ٦٠٠  رزمة   بیھاسول قص وتغلیف الخارجسم ١٠٠×٧٠ مقاسجم ٦٠ورق  ٧
  ٦٠٠٠٠  الفرخ   المع ) تشطیب عالى ( جم ٢٠٠ورق كوشیة  ٨
  ٥٠٠٠٠  الفرخ   المع ) تشطیب عالى ( جم ٢٥٠ورق كوشیة   ٩
  ٣٠٠٠٠  الفرخ   المع ) تشطیب عالى ( جم ٣٠٠ورق كوشیة ١
  ٢٠  رزمة   ) ازرق ( سم ١٠٠ × ٧٠مقاس  جم ٦٠ورق برشمان ١
  ٢٠  رزمة   ) احمر ( سم ١٠٠ × ٧٠ جم مقاس ٦٠ورق برشمان ١
  ٢٠٠  علبة   حبر ماستر ریزوجراف ١
  ١٠٠   رول  رول ماستر ریزوجراف ١
  ١٥٠  بكرة   كیلو ١ مجلفن زنة ٢٣سلك دبوس مقاس ١
  ٥٠  بكرة   كیلو ١ مجلفن زنة ٢١وس مقاس سلك دب١
  

 ،،،، یعتمد 
  

  
 

 


