جامعة مؤتة

العطاءات املركزية

Mu’tah University

Central Tenders

شروط ومواصفات العطاء رقم (/12خ)2017/
الخاص بطباعة المجالت والكتب الصادرة عن عمادة البحث العلمي
وصف العمل المطلوب:
 -1المجالت :طباعة المجالت الصادرة عن عمادة البحث العلمي وهي:
 مجلة مؤتة للبحوث والدراسات بسلسلتيها :سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية،وسلسلة والعلوم الطبيعية والتطبيقية.
 -المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها.

 المجلة األردنية في القانون والعلوم السياسية.ال عن العمادة.
 -أي مجلة قد تصدر مستقب ً

 -2الكتب.

الشروط الخاصة
 -1تصدر الجامعة حوالي ( )18عدداً في العام الواحد من المجالت ،وخمس كتب.
 -2الكمية )300( :ثالثمائة نسخة من كل عدد من أعداد المجلة أو الكتاب.

 -3أ -السعر المقدم شامالً سعر الملزمة الواحدة والمستالت بالنسبة للمجالت.
ب -سعر الغالف لـ ( 300نسخة).

 -4تلتزم المطبعة بتسليم ( )20مستلة من كل بحث ،ويكون غالف المستلة ورقيًا ملون
وبتصميم الغالف نفسه وقياس صفحات المجلة نفسها.
 -5تلتزم المطبعة بتسليم العدد والمستالت جاه ًاز خالل ( )14أربعة عشر يومًا من تاريخ إجازة
طباعتها من قبل رئيس هيئة التحرير ومدير المطبوعات والنشر وفني المطبوعات ومرفقاً
بكتاب من عميد البحث العلمي.
 -6تسلم الجامعة للمطبعة مادة ذلك العدد أو الكتاب مطبوعة ومدققة على ورق أبيض ،مرفقاً
بنسخة إلكترونية على (.)CD
 -7تسلم المطبعة لجامعة مؤتة (عمادة البحث العلمي /دائرة المطبوعات والنشر) مع كل عدد
من أعداد المجلة ثالث نسخ إلكترونية  C.Dبشكلها النهائي مرفقة مع الفاتورة المالية
والبروفة النهائية المجازة من قبل رئيس التحرير ومدير المطبوعات وفني المطبوعات لذلك
العدد أو الكتاب.
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 -8إذا تأخرت المطبعة عن تسليم أي عدد من أعداد المجلة أو الكتاب ضمن المدة المحددة
فتحسب غرامة تأخير عن تلك المدة حسب نظام اللوازم واألشغال المعمول به في جامعة
مؤتة عن كل يوم تأخير ،إال إذا ثبت أن التأخير من ِقبل الجامعة.
 -9يتم تسديد مطالبة المطبعة على أساس عدد المالزم والنسخ المسلمة للجامعة في موقع
الجامعة مؤتة /الكرك وذلك بعد تسليم كل عدد من أعداد المجلة أو الكتاب واستالمه رسميًا
من قبل الجامعة.
 -10يمكن للجامعة إرسال أكثر من عدد من المجلة أو المطبوعات في نفس الوقت.
 -11أ -تلتزم المطبعة باألسعار المقدمة من تاريخ استالم قرار اإلحالة حتى نفاذ مبلغ العطاء
ال.
كام ً
ب -يحق للجامعة ( عمادة البحث العلمي) العمل شه اًر بشهر حتى استكمال طباعة
( )18ثمانية عشر عددًا من المجلة و( )5خمس كتب في السنة الواحدة ،وعلى
المطبعة االلتزام بذلك بنفس األسعار والشروط.

 -12يعتبر قرار اإلحالة بمثابة االتفاقية بين الجامعة والمطبعة.
ثانياً :المواصفات الفنية

 -1عدد أوراق الملزمة الواحدة للمجلة ( )8أوراق ( 16صفحة)  ،وتحسب الملزمة األخيرة من
أي عدد كملزمة كاملة إذا زاد عدد أوراقها عن ( )4ورقات أي ( )8صفحات.
 -2عدد المالزم في العدد الواحد من المجلة أو الكتاب يتراوح بين ( )10-20ملزمة.
 -3قياس صفحات مجلة مؤتة للبحوث والدراسات بسلسلتيها ،والكتب هو 24×17سم ،و قياس
كل من المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها ،والمجلة األردنية في القانون والعلوم
السياسية هو ).(A4
 -4وزن الورق الداخلي المستعمل للطباعة (80غم) أبيض ودفري.
 -5الغالف ملون:

أ -أربع ألوان على الوجه العربي والوجه اإلنجليزي بالتصميم الذي تحدده دائرة
المطبوعات والنشر /عمادة البحث العلمي.

ب -وزن ورق الغالف )240( :غم جالسيه مصقول ومغلفًا بمادة السوليفان.

 -6التجليد :برش مع غراء حار للكعب للمجلة أو الكتاب.

 -7عمادة البحث العلمي هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن الموافقة أو رفض المواصفات الفنية
للمجلة أو الكتب التي ترد من المطبعة.
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