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 للعرض المالي  البيان
 000000000000000000000000000000القيمة اإلجمالية للعرض

 غير " جنيها مصريا ال0000000000000000000000000فقط وقدرة 

 (                  التأمين االبتدائي المرفق نقد  : ) 

  0000000000000000000000000000000000بخزينة ال امعة  تم إيداعه

  2016/التاري     /     000000000000000000000000رقم القسيمة 

 أو

 خطاب ضمان ابتدائي -3

رقم خطاب  مدة الضمان من إلى ادراسم البنك الص فرع مبلغ الضمان

 الضمان

       

 

 

 أو

 شيك مقبول الدفع بمبلغ                       جنية
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 21772" للمشروع البحثي رقم   لتوريد( 14)  الشروط العامة للمناقصة العامة رقم
الحيوية ية في وحدة السالمة الحيووالمعنون بـ " تحديث البنية التحتية والقدرة البشرية للتكنولوجيا 

والممول من صندوق العلوم والتنمية  لتطبيقها علي بعض المنتجات الحيوانية بمحافظة القليوبية"

 "STDFالتكنولوجية 

 م2016/       /       الموافق  جلسة يوم          

-------------------------------------------------------------------------------- 

مغلقفففففففين وي فففففففب أن يثبففففففف  علفففففففى كفففففففل مفففففففن  تقفففففففدم عطفففففففاءات المناقصفففففففة  داخفففففففل مظفففففففروفين  -البنفففففففد ا ول :

المظففففففروفين العطففففففاء الفنففففففي والمففففففالي نوعففففففه مففففففن الخففففففار    ويوضففففففع المظففففففروفين داخففففففل مظففففففروف  مغلففففففق 

بطريقففففففة محكمففففففة ويوضففففففع عليففففففه اسففففففم وعنففففففوان ال امعففففففة أو الوحففففففدة المختصففففففة و أن مففففففا بداخلففففففه المظففففففروف 

نففففففففي والمظففففففففروف المففففففففالي ل لسففففففففة     /    /        ويكففففففففون تقففففففففديم العطففففففففاءات إمففففففففا ب رسففففففففالها بالبريففففففففد الف

الموصففففففى عليففففففه خالصففففففة ا جففففففر أو وضففففففعها داخففففففل الصففففففندو  المخصفففففف  لوضففففففع العطففففففاءات بال امعففففففة أو 

 00تسليمها لقلم المحفوظات بها بموجب إيصال يثب  فيه تاري  التسليم وساعته " 

 -البند الثاني :

 -: يحتوى المظروف الفني على 1

ة التنفيذية للقانون من الالئح 8وكل ما أشارت إلية المادة  0مدة التوريد  المطلوب/ التأمين المؤقت  -

 0 98لسنة  89

 جميع البيانات الفنية عن العرض المقدم  -2

 0طريقة التنفيذ ، البرنامج الزمني للتنفيذ ومدته  -3

 اصة بمصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات واألجهزة التي تستخدم في التنفيذ الكتالوجات والبيانات الخ -4

 بيان مصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات التي تستخدم في التنفيذ  -5

  0قائمة بقطع الغيار  ومستلزمات التشغيل مع بيان معدالت استهالكها  -6

 وقانونها النظامي عمال موضوع العطاءعقد تأسيس المنشأة على أن يتفق نشاطها مع األ -7
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 تابع

 البطاقة الضريبية سارية المفعول مثبت بها آخر إقرار ضريبي . -8

 عقد المشاركة في حالة الشركات . -9

 شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات . -10

 السجل التجاري ساري المفعول . -11

 مركز صيانة معتمد  -12

 مدعما بالمستندات والمركز المالي للمنشأةابقة األعمال  صورة من س -13

 تقديم ما يفيد القيد في السجالت الواجب القيد  فيها قانونا  – 14

 شهور من تاريخ فتح المظروف الفنيإقرار بأن مدة صالحية العطاء ال تقل عن أربعة  -15

   0شراف على تنفيذ العملية بيانات أسماء ووظائف وخبرات الكوادر التي سيسند إليها اإل -16

  -: على  المالييحتوى العطاء و 

ل علةةةةةةى جميةةةةةةع البيانةةةةةةات المطلوبةةةةةةة ومنهةةةةةةا قةةةةةةوائم األسةةةةةةعار  كراسةةةةةةة الشةةةةةةروط والمواصةةةةةةفات موقعةةةةةةا

وطريقةةةةةةة السةةةةةةداد وقيمةةةةةةة الصةةةةةةيانة وقطةةةةةةع الغيةةةةةةار ومسةةةةةةتلزمات التشةةةةةةغيل و ير ةةةةةةا مةةةةةةن العناصةةةةةةر 

ل لمةةةةةةا  تقضةةةةةةى بةةةةةةه شةةةةةةروط الطةةةةةةر  و ير ةةةةةةا مةةةةةةن التةةةةةةي تةةةةةةؤ ر فةةةةةةي القيمةةةةةةة الماليةةةةةةة للعةةةةةةرض وفقةةةةةةا

  0العناصر التي تؤ ر في  ذه القيمة 

جةةةةةدول الف ةةةةةات ( كمةةةةةا يجةةةةةب علةةةةةى مقةةةةةدم العطةةةةةاء مراعةةةةةاة مةةةةةا يلةةةةةي فةةةةةي إعةةةةةداده  لقائمةةةةةة األسةةةةةعار ) 

 0التي يتم وضعها داخل المظروف المالي 

م ألصةةةةةةةةناف المتقةةةةةةةةدم لهةةةةةةةةا مقةةةةةةةةدم العطةةةةةةةةاء مدونةةةةةةةةة بةةةةةةةةالحبر الجةةةةةةةةاف باألرقةةةةةةةةالقةةةةةةةةوائم األسةةةةةةةةعار  -1

والحةةةةةروف باللغةةةةةة العربيةةةةةة لكةةةةةل صةةةةةنف وفقةةةةةا لمةةةةةا  ةةةةةو مةةةةةدون بجةةةةةداول الكميةةةةةات ، وأن يكةةةةةون السةةةةةعر 

قطعيةةةةةةا وأن تكةةةةةةون سةةةةةةارية طةةةةةةوال مةةةةةةدة التعاقةةةةةةد بغةةةةةةض النظةةةةةةر عةةةةةةن تقلبةةةةةةات السةةةةةةوق ، وأن يكةةةةةةون 

قيمةةةةةةة العطةةةةةةاء دون قشةةةةةة  أو  يجمةةةةةةالإالسةةةةةةعر واقعةةةةةةي ، وأن يوضةةةةةةع سةةةةةةعر واحةةةةةةد للصةةةةةةنف مةةةةةةع بيةةةةةةان 

 دة كتابته باألرقام والحروف والتوقيع عليه من محو ، وكل تصحيح يجب إعا
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مقةةةةةدم العطةةةةةاء ، وال يلتفةةةةةت بتاتةةةةةا إلةةةةةى العطةةةةةاء الةةةةةذي يتضةةةةةمن نةةةةة  فيةةةةةه  خصةةةةةم أي نسةةةةةبة عةةةةةن أقةةةةةل 

 م في  ذه المناقصة . دعطاء مق

ال يجةةةةةةوم لمقةةةةةةدم العطةةةةةةاء شةةةةةةطب أي بنةةةةةةد مةةةةةةن بنةةةةةةود كراسةةةةةةة الشةةةةةةروط والمواصةةةةةةفات أو إجةةةةةةراء أي  -2

وإذا ر ةةةةةةب فةةةةةةي إبةةةةةةداء أيةةةةةةه مالحظةةةةةةات خاصةةةةةةة بةةةةةةالنواحي الفنيةةةةةةة ان نوعةةةةةةه تعةةةةةةديل فيهةةةةةةا مهمةةةةةةا كةةةةةة

وال يلتفةةةةةةت إلةةةةةةى أي ادعةةةةةةاء مةةةةةةن صةةةةةةاحب  فيثبتهةةةةةةا فةةةةةةي كتةةةةةةاب مسةةةةةةتقل يتضةةةةةةمنه المظةةةةةةروف الفنةةةةةةي 

وال يجةةةةةوم نةةةةةزع أي ورقةةةةةه الفنيةةةةةة  عطائةةةةةه إذا قةةةةةدم بعةةةةةد فةةةةةتح المظةةةةةاريف  فةةةةةيالعطةةةةةاء بحةةةةةدو  خطةةةةةأ 

 من  ذا العطاء .

فةةةةةةي  جةةةةةةدول الف ةةةةةةات وكةةةةةةل تصةةةةةةحيح فةةةةةةي األسةةةةةةعار أو  ير ةةةةةةا يجةةةةةةب  ال يجةةةةةةوم الكشةةةةةة  أو  المحةةةةةةو -3

 إعادة كتابته رقما وحروفا وتوقيع من مقدم العطاء 

إذا سةةةةةكت مقةةةةةدم العطةةةةةاء عةةةةةن تحديةةةةةد سةةةةةعر صةةةةةنف مةةةةةن األصةةةةةناف المطلوبةةةةةة بقائمةةةةةة األسةةةةةعار  - 4

 للمناقصات والمزايدات والئحته التنفيذية . 98لسنة  89تطبق بشأنه أحكام قانون 

ل فةةةةةي مصةةةةةر أو فةةةةةي الخةةةةةار  ويترتةةةةةب ييبةةةةة -5 ن فةةةةةي قائمةةةةةة األسةةةةةعار مةةةةةا إذا كةةةةةان الصةةةةةنف مصةةةةةنوعا

علةةةةةى عةةةةةدم صةةةةةحة  ةةةةةذه البيانةةةةةات كلهةةةةةا او بعضةةةةةها رفةةةةةض الصةةةةةنف عةةةةةالوة علةةةةةى شةةةةةطب اسةةةةةم مقةةةةةدم 

  0العطاء من سجل الموردين 

الف ةةةةةةةات التةةةةةةةي حةةةةةةةدد ا مقةةةةةةةدم العطةةةةةةةاء بجةةةةةةةدول الف ةةةةةةةات تشةةةةةةةمل وتغطةةةةةةةى جميةةةةةةةع المصةةةةةةةروفات  -6

كةةةةةان نوعهةةةةةا التةةةةةي يتكبةةةةةد ا بالنسةةةةةبة إلةةةةةى كةةةةةل بنةةةةةد مةةةةةن البنةةةةةود وكةةةةةذل  تشةةةةةمل القيةةةةةام  وااللتزامةةةةةات أيةةةةةا

عمةةةةةةال وتسةةةةةةليمها للجهةةةةةةة اإلداريةةةةةةة والمحافظةةةةةةة عليهةةةةةةا األبإتمةةةةةةام توريةةةةةةد األصةةةةةةناف وتنفيةةةةةةذ جميةةةةةةع 

أ نةةةةةةاء مةةةةةةدة الضةةةةةةمان طبقةةةةةةا لشةةةةةةروط الطةةةةةةر   وتةةةةةةتم المحاسةةةةةةبة النهائيةةةةةةة بةةةةةةالتطبيق لهةةةةةةذه الف ةةةةةةات 

ق والعملةةةةةةةة والتعريفةةةةةةةة الجمركيةةةةةةةة و ير ةةةةةةةا مةةةةةةةن الضةةةةةةةرائب لصةةةةةةةرف النظةةةةةةةر عةةةةةةةن تقلبةةةةةةةات السةةةةةةةو

 والرسوم األخرى " 
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 : البند الثالث

ـاءات  ةةةةةةةةةةةو السةةةةةةةةةةةاعة الثانيةةةةةةةةةةةة ـــــةةةةةةةةةةةـم العطـــةةةةةةةةةةةأخـــــــــــةةةةةةةةةةةـر ميعـــــــــــــــــــةةةةةةةةةةةـاد لتقديـــــــــــ    

م وفةةةةةةةةةةى حالةةةةةةةةةةة ورود أي 2016عشةةةةةةةةةةره ظهةةةةةةةةةةـر   يةةةةةةةةةةوم                    الموافةةةةةةةةةةق        /         /  

تقديمةةةةةه فةةةةةور وصةةةةةولة إلةةةةةى  عطةةةةةاء أو تعديلةةةةةه بعةةةةةد الميعةةةةةاد المحةةةةةدد لفةةةةةتح المظةةةةةاريف الفنيةةةةةة يجةةةةةب

رئةةةةةيس اللجنةةةةةة لفتحةةةةةة والتأشةةةةةير عليةةةةةه بسةةةةةاعة و تةةةةةاريخ وروده  ةةةةةم يةةةةةدر  فةةةةةي كشةةةةةف العطةةةةةاءات 

المتةةةةةةأخرة ، دون فتحةةةةةةه علةةةةةةى أن يةةةةةةتم رد  ةةةةةةذه العطةةةةةةاءات المتةةةةةةأخرة إلةةةةةةى أصةةةةةةحابها فةةةةةةور تقريةةةةةةر 

 نة البت باستبعاد ا لج

  -البند الرابع :

( جنيهةةةةةةا أمةةةةةةا نقةةةةةةد أو بشةةةةةةي  مقبةةةةةةول الةةةةةةدفع أو 15000قةةةةةةت  قةةةةةةدره )يقةةةةةةدم مةةةةةةع العطةةةةةةاء تةةةةةةأمين مؤ

خطةةةةةاب ضةةةةةمان  يةةةةةر مشةةةةةروط و سةةةةةاري لمةةةةةدة أربةةةةةع شةةةةةهور مةةةةةن تةةةةةاريخ  فةةةةةض المظةةةةةاريف الفنيةةةةةة 

 أيةةةةةةام مةةةةةةن 10عنةةةةةةد الرسةةةةةةو وذلةةةةةة  خةةةةةةالل  %5صةةةةةةادر مةةةةةةن أحةةةةةةد المصةةةةةةارف المعتمةةةةةةدة يةةةةةةزاد إلةةةةةةى 

تةةةةةاريخ اليةةةةةوم التةةةةةالي السةةةةةتالم أمةةةةةر التوريةةةةةد ويجةةةةةوم مةةةةةد أجةةةةةل خطةةةةةاب الضةةةةةمان أكثةةةةةر مةةةةةن ذلةةةةة  إذا 

 0استلزم األمر لتكملة إجراءات المناقصة 

فةةةةةي الحالةةةةةة األخيةةةةةةرة يجةةةةةب أن تكةةةةةون خطابةةةةةةات الضةةةةةمان مؤشةةةةةرال عليهةةةةةةا مةةةةةن المصةةةةةرف أو الفةةةةةةرع 

ضةةةةةةمان المةةةةةةرخ  الصةةةةةةادر منةةةةةةه بأنةةةةةةه لةةةةةةم يجةةةةةةاوم الحةةةةةةد األقصةةةةةةى المحةةةةةةدد لمجمةةةةةةوع خطابةةةةةةات ال

وأنةةةةةه لةةةةةن يلتفةةةةةت إلةةةةةى آي خطةةةةةاب ضةةةةةمان لةةةةةيس عليةةةةةه  ةةةةةذا اإلقةةةةةرار  ةةةةةم يةةةةةرد  اللمصةةةةةرف بإصةةةةةدار 

 م ( 98لسنة 89التأمين النهائي بعد انتهاء فترة الضمان ) طبقا للقانون 
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  -البند الخامس :

 تكون مدة سريان العطاء  ال ة شهور من تاريخ فتح المظاريف الفنية . 

 - ادس:البند الس

يةةةةةةتم تقةةةةةةديم عينةةةةةةات أو كتالوجةةةةةةات للبنةةةةةةود المطلوبةةةةةةة تكةةةةةةون أسةةةةةةاس للقبةةةةةةول والةةةةةةرفض الفنةةةةةةي ويةةةةةةتم 

 االستالم عليها عند الرسو 

 0البند السابع ال يعتد بالعطاء:

  0أ(المبنى على خفض نسبة م وية من أقل عطاء مقدم في المناقصة

 0ب(بحصول خطأ في عطائه بعد الموعد المحدد لفض المظاريف 

 -البند الثامن:

إذا سةةةةةحب مقةةةةةدم العطةةةةةاء عطةةةةةاءه قبةةةةةل الميعةةةةةاد المعةةةةةين لفةةةةةتح المظةةةةةاريف الفنيةةةةةة فيصةةةةةبح التةةةةةأمين  

ل للجامعةةةةةةة دون حاجةةةةةةة إلةةةةةةى إنةةةةةةذار أو االلتجةةةةةةاء إلةةةةةةى القضةةةةةةاء أو اتخةةةةةةاذ أيةةةةةةه  المؤقةةةةةةت المةةةةةةودع حقةةةةةةا

( مةةةةةةن  60ءات أو إقامةةةةةةة الةةةةةةدليل علةةةةةةى حصةةةةةةول الضةةةةةةرر وذلةةةةةة  نةةةةةةزوال علةةةةةةى حكةةةةةةم المةةةةةةادة ) اجةةةةةةرإ

بإصةةةةةةةةةدار قةةةةةةةةةانون تنظةةةةةةةةةيم المناقصةةةةةةةةةات  1998لسةةةةةةةةةنة  89ئحةةةةةةةةةة التنفيذيةةةةةةةةةة للقةةةةةةةةةانون رقةةةةةةةةةم الال

 98لسنة  1367والمزايدات الصادرة بقرار ومير المالية رقم 

  -البند التاسع :

تلغةةةةةى  المناقصةةةةةة قبةةةةةل البةةةةةت فيهةةةةةا بقةةةةةرار مسةةةةةبب مةةةةةن رئةةةةةيس الجامعةةةةةة إذا اسةةةةةتغنى عنهةةةةةا نهائيةةةةةا أو 

 0إذا اقتضت المصلحة العامة ذل  

  -جوم إلغاء المناقصة في الحاالت اآلتية :وي

 إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إال عطاء وحيد  -1

 ظات ا لبها بتحف إذا اقترنت العطاءات كلها أو -2

 كانت قيمة العطاء األقل تزيد على القيمة التقديرية  اإذ -3
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 مةةةةةن رئاسةةةةةة الجامعةةةةةة بنةةةةةاءل علةةةةةى توصةةةةةيةسةةةةةبب ويكةةةةةون اإللغةةةةةاء فةةةةةي  ةةةةةذه الحةةةةةاالت بقةةةةةرار م

لجنةةةةةةة البةةةةةةت ويجةةةةةةوم بقةةةةةةرار مةةةةةةن رئاسةةةةةةة الجامعةةةةةةة  بنةةةةةةاءال علةةةةةةى توصةةةةةةية لجنةةةةةةة البةةةةةةت قبةةةةةةول 

 -العطاء الوحيد إذا توافر الشروط اآلتية :

أن تكةةةةةون حاجةةةةةة العمةةةةةل ال يسةةةةةمح بإعةةةةةادة الطةةةةةر  أوال تكةةةةةون  مةةةةةة فائةةةةةدة ترجةةةةةى مةةةةةن إعةةةةةادة  -1

  0الطر  

ل مةةةةةةن حيةةةةةةث السةةةةةةعر  وذلةةةةةة  أن يكةةةةةةون العطةةةةةةاء الوحيةةةةةةد م -2 ل للشةةةةةةروط ومناسةةةةةةبا مةةةةةةاال إعطابقةةةةةةا

  التنفيذية له.( من الالئحة 29( من القانون والمادة )  15لن  المادة ) 

  -:البند العاشر 

 –إذا تةةةةةأخر المةةةةةورد فةةةةةي توريةةةةةد كةةةةةل الكميةةةةةات المطلوبةةةةةة أو جةةةةةزء منهةةةةةا فةةةةةي الميعةةةةةاد المحةةةةةدد بالعقةةةةةد 

اقتضةةةةةةةت  فيجةةةةةةةوم للجامعةةةةةةةة إذا –الفحةةةةةةة   ويةةةةةةةدخل فةةةةةةةي ذلةةةةةةة  األصةةةةةةةناف المرفوضةةةةةةةة مةةةةةةةن لجنةةةةةةةة

مهلةةةةةةة إضةةةةةةافية للتوريةةةةةةد علةةةةةةى توقةةةةةةع  أن عليةةةةةةة  رامةةةةةةة تةةةةةةأخير بواقةةةةةةع  المصةةةةةةلحة العامةةةةةةة إعطةةةةةةا ه

 فةةةةةيعةةةةةن كةةةةةل أسةةةةةبوع تةةةةةأخير أو جةةةةةزء مةةةةةن أسةةةةةبوع مةةةةةن قيمةةةةةة الكميةةةةةة التةةةةةي يكةةةةةون قةةةةةد تةةةةةأخر  1%

ة مةةةةةةن قيمةةةةةةة األصةةةةةةناف المةةةةةةذكورة دون أن يخةةةةةةل ذلةةةةةة  بتوقيةةةةةةع كافةةةةةة % 3توريةةةةةةد ا وبحةةةةةةد أقصةةةةةةى 

للمناقصةةةةةةةةات  98لسةةةةةةةةنة  89الجةةةةةةةةزاءات والتعويضةةةةةةةةات األخةةةةةةةةرى  المنصةةةةةةةةو  عليهةةةةةةةةا  بالقةةةةةةةةانون 

 والمزايدات والئحته التنفيذية 

  -البند الحادي  عشر:

لةةةةةةه والةةةةةذي يمكةةةةةةن  اعلةةةةةى مقةةةةةدم العطةةةةةةاء أن يبةةةةةين فةةةةةةي عطائةةةةةه العنةةةةةةوان الةةةةةذي يكةةةةةون محةةةةةةالل مختةةةةةار

جةةةةةةب خطةةةةةةاب موصةةةةةةى عليةةةةةةه بعلةةةةةةم مخابرتةةةةةةه فيةةةةةةه ، وفةةةةةةى حالةةةةةةة تغييةةةةةةره عليةةةةةةه أخطةةةةةةار الجامعةةةةةةة بمو

ل مةةةةةن تةةةةةاريخ تغييةةةةةره  باللغةةةةةة  تعلةةةةةى أن تكةةةةةون جميةةةةةع المراسةةةةةال –الوصةةةةةول خةةةةةالل خمسةةةةةة عشةةةةةر يومةةةةةا

 العربية 

مةةةةةدة التوريةةةةةد خةةةةةالل شةةةةةهر   مةةةةةن اسةةةةةتالم أمةةةةةر التوريةةةةةد والتوريةةةةةد مخةةةةةامن   -البنةةةةةد الثةةةةةاني عشةةةةةر:

 مركز عال  األسنان لطالب الجامعة

 

 تابع

 ئة العطاء بين الشركات المتقدمةيمكن تجز -البند الثالث عشر:

يحةةةةةق للجامعةةةةةة تعةةةةةديل كميةةةةةات أو حجةةةةةم العقةةةةةد بالزيةةةةةادة أو الةةةةةنق    فةةةةةي حةةةةةدود  -البنةةةةةد الرابةةةةةع عشةةةةةر:

( بالنسةةةةةبة لكةةةةةةل بنةةةةةةد بةةةةةةذات الشةةةةةةروط العامةةةةةةة واألسةةةةةةعار دون أن يكةةةةةةون للمتعاقةةةةةةد الحةةةةةةق فةةةةةةي  % 25) 

وبموافقةةةةةةة المتعاقةةةةةةد المطالبةةةةةةة بةةةةةةأي تعةةةةةةويض عةةةةةةن ذلةةةةةة  ، ويجةةةةةةوم فةةةةةةي حةةةةةةاالت الضةةةةةةرورة الطارئةةةةةةة 

  98لسنة  89( من الالئحة التنفيذية لقانون 78تجاوم النسبة وذل  بموجب المادة ) 

إذا تةةةةةأخر المةةةةورد عةةةةةن توريةةةةةد أصةةةةةناف تعاقةةةةةد علةةةةى توريةةةةةد ا إلةةةةةى بعةةةةةد السةةةةةنة  -البنةةةةد الخةةةةةامس عشةةةةةر:

هةةةةةا لهةةةةةذه لةةةةةم تقةةةةةرر الجامعةةةةةة حاجت بإلغةةةةةاء العقةةةةةد عةةةةةن الكميةةةةةة الباقيةةةةةة مةةةةةا م إخطةةةةةارهالماليةةةةةة فإنةةةةةه سةةةةةيت

الماليةةةةةةةة المختصةةةةةةةة  وذلةةةةةةة   اتاألصةةةةةةةناف فةةةةةةةي السةةةةةةةنة الماليةةةةةةةة الجديةةةةةةةدة وبشةةةةةةةرط سةةةةةةةما  االعتمةةةةةةةاد

  98لسنة  89( من الالئحة التنفيذية لقانون85بموجب المادة ) 

يلتةةةةةةزم المةةةةةةورد علةةةةةةى حسةةةةةةابه بإحضةةةةةةار العمةةةةةةال الالممةةةةةةين لفةةةةةةتح الطةةةةةةرود -البنةةةةةةد السةةةةةةادس عشةةةةةةر:

  بحضةةةةةةةوره أو بحضةةةةةةةور مندوبةةةةةةةه فةةةةةةةي الموعةةةةةةةد وتسةةةةةةةليمها إلةةةةةةةى أمةةةةةةةين المخةةةةةةةزن أو لجنةةةةةةةة الفحةةةةةةة

المحةةةةةدد وفةةةةةى حالةةةةةة تخلفةةةةةه فيكةةةةةون لمةةةةةدير المخةةةةةامن أو لجنةةةةةة الفحةةةةة  الحةةةةةق فةةةةةي اتخةةةةةاذ اإلجةةةةةراءات 

الالممةةةةةةة علةةةةةةى حسةةةةةةاب المةةةةةةورد لتسةةةةةةلم األصةةةةةةناف وتسةةةةةةليمها إلةةةةةةى المخةةةةةةامن وتصةةةةةةحيح الفةةةةةةاتورة إذا 



 

 
   إدارة المشتريات  

 

 

10 

( مةةةةةةةن الالئحةةةةةةةة 98اقتضةةةةةةةى األمةةةةةةةر دون أن للمةةةةةةةورد حةةةةةةةق االعتةةةةةةةراض   وذلةةةةةةة  بموجةةةةةةةب المةةةةةةةادة ) 

  98لسنة  89التنفيذية لقانون

ال يجةةةةةوم للمةةةةةورد أن يتنةةةةةامل مةةةةةن البةةةةةاطن للغيةةةةةر عةةةةةن اإلعمةةةةةال محةةةةةل التعاقةةةةةد  -البنةةةةةد السةةةةةابع عشةةةةةر  :

ل " . سواء كليا أو  جزئيا

علةةةةةى الشةةةةةةركات المتنافسةةةةةةة أن تقةةةةةوم بتسةةةةةةجيل بياناتهةةةةةةا علةةةةةى موقةةةةةةع بوابةةةةةةة -البنةةةةةد الثةةةةةةامن  عشةةةةةةر:

وتلتففففففففففزم ال هففففففففففة الطارحففففففففففة  www.etenders.gov.eg المشةةةةةةةةةةتريات الحكوميةةةةةةةةةةة وعنوانةةةةةةةةةةه

بمراجعفففففة بيانفففففات الشفففففركة علفففففى الموقفففففع اإللكترونفففففي للبوابفففففة وففففففي حالفففففة صفففففحتها يفففففتم اعتماد فففففا بمفففففا 

. وذلةةةةة  تطبيقةةةةةا للكتةةةةةاب الةةةةةدوري رقةةةةةم يمكنهفففففا مفففففن اإلطفففففبع علفففففى نتفففففائ  البففففف  الفنفففففي والمفففففالي لهفففففا

بشةةةةةةةأن تسةةةةةةةجيل بيانةةةةةةةات الشةةةةةةةركات المتنافسةةةةةةةة علةةةةةةةى موقةةةةةةةع بوابةةةةةةةة المشةةةةةةةتريات  2016لسةةةةةةةنة( 3)

 الحكومية. 

للمناقصةةةةةةةات والمزايةةةةةةةدات  98لسةةةةةةةنة  89يعتبةةةةةةةر تطبيةةةةةةةق أحكةةةةةةةام القةةةةةةةانون  البنةةةةةةةد التاسةةةةةةةع عشةةةةةةةر:

 . سةوالئحته التنفيذية مكمال ومتمما لهذه الشروط فيما لم يرد بشأنه ن  خا  بالكرا

 -إيطةةةةةةالي -أسةةةةةةباني -ألمةةةةةةاني -انجليةةةةةةزي -يابةةةةةةاني –أمريكةةةةةةي : بلةةةةةةد المنشةةةةةةأ  رون:ــــةةةةةةـد العشــــةةةةةةـالبن

 -دينمةةةةةةار  -بولنةةةةةةدا -نيوميالنةةةةةةدا- ولنةةةةةةدا -فلنةةةةةةدا -بلجيكةةةةةةي -سويسةةةةةةري -سةةةةةةويدي -فرنسةةةةةةي -كنةةةةةةدي

 . النمسا -برتغال -النرويج

 

http://www.etenders.gov.eg/
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 العامة المواصفات الفنية لألجهزة العلمية للمناقصة

 2016( لسنة 15رقم )  

 21772ع البحثي رقم " للمشرو

والمعنون بـ " تحديث البنية التحتية والقدرة البشرية 

للتكنولوجية الحيوية في وحدة السالمة الحيوية لتطبيقها 

 علي بعض المنتجات الحيوانية بمحافظة القليوبية" 

والممول من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية 

STDF" 
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 The required instrumentsاالجهزة المطلوبة

 

  ولي()المجموعة األ الجهام األول -البند االول 

 (البند  ير قابل للتجزئة) 

 
1- Ultra-pure water system (Deionized water, Rnases and Dnases free) one package  

اليةة مةن جميةع خالية من إنزيمةات تكسةير األحمةاض النوويةة وخوجهام إنتا  مياه فائقة النقاوه  :الجهام بمشتمالته

يجةب ان يةزود الجهةام بفالتةر احتياطيةة لكةل مرحلةة لضةمان اسةتمرارية التشةغيل والضةب   .بملحقاتةه أنواع األيونات

 والمعايرة. 
 

 Ultra-pure water system (Deionized water, Rnases and Dnases free) must be delivered with 

additional filters for each stage of the complete system. 

  Descriptions المواصفات:

The obtained water from water purification system is recommended to use in next 

generation sequencing (NGS) technology and other high sensitivity molecular applications to 

water quality. The system must be delivered with three additional filters or columns (water 

system accessories) from each type needing to the ultra-pure system for ensuring long run 

operating. 

 . المياة المنتجة من الجهام تستخدم في تقنيات الجيل الثاني من معرفة تتابعات النيكليوتيدات للجينومات المختلفة

    

Features include : 
 •Produces 18.2 MΩ-cm, Type I ultrapure water مياة فائقة النقاوة رقم واحد    

 •Removes biologically active molecules (such as nucleases) يزيل كل المركبات النشطة حيويا 

 •TOC of less than 5 ppb (typically <1 ppb)   البليون في جزء  5ل من االمال  الكلية تكون اق

 •Achieves purity through constant monitoring of inorganic quality and TOC 

 باستمراريةالغير عضوية العضوية و ير االمال  يزيل ويراقب 

 •Arrives ready-to-go with all required filtration components 

 •Simple to use, with easy to replace purification packs 

 •Tested and approved for performance with Illumina and Ion PGM™ system 

The ultra-pure water system combines deionization and ultra-filtration technologies with 

UV photo oxidization to provide the right quality of water for use with the next generation 
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sequencers. The system effectively removes biologically active substances and produces water 

with 18.2 MΩ-cm resistivity and <5 ppb TOC 

 الجهام مزود بتقنية نزع االيونات والتعقيم عن طريق االشعة فوق بنفسجية . 

Low TOC 

A 185/254 nm UV lamp enables the low TOC water production needed for organic-

sensitive applications. The ultra-pure water system includes a unique monitoring system (with 

alarm) that shows you the current TOC value at any given time. A set of prioritized information 

is displayed at all times: system status, resistivity, and TOC. Data may be captured via USB for 

system performance validation . 

Bio-filtration 

A Point of Use bio-filter removes endotoxins, DNases, Rnases, and bacteria to produce 

water that meets the following specifications: 

فلتر بيولجي ينقي المياة من انزيمات  دم االحماض النووية والبكتيريا بانواعها    

 •Bacteria: <5 CFU/100 ml  

مل تكون اقل من خمس مستعمرات  100المياة المنتجة عدد المستعمرات البكتيرية في   

 •Endotoxin: <0.001 EU/ml لكل مل  0.001السموم الداخلية تكون اقل من   

 •RNase: <0.002 ng/ml نانوجرام في المل  0.002تركيز انزيم  دم انواع الرنا تكون اقل من    

 •DNase: <20 pg/ml بيكوجرام في المل 20تركيز انزيم  دم انواع الدنا تكون اقل من    

Quick and Easy Sanitization التعقيم عالي الجودة سريعا    

Minimize microbial growth for absolute confidence in the water purity. The simple 

procedure involves one single sanitization pack so no harsh chemicals need to be ordered, 

handled, or mixed. No additional consumables need to be replaced during this short process . 

 ود الدنيا الحد اليتقليل النمو الميكروبي 

Flexibility مرونة ال   

The ultra-pure water system has a highly flexible dispensing arm with your choice of 4 

different methods of dispensing water (variable flow, auto volume dispense, foot pedal control, 

and locked dispense). Optional accessories include wall mounting bracket, foot pedal, Point of 

Use filters, and leak detector .   سهل التركيب والتعامل معه وصيانته  

Specifications 

General Specifications 

Platform: next generation sequencing System  

Product Size: one system  

Accessory Type: Water Purification Accessories  
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Shipping Condition: Room Temperature 

 

 

 

 High quality and branded Ultra low deep freezer   -86°C (top maker) 

-86°C Upright Ultra-Low Temperature Freezer 

  السةالالت تحةت الصةفر لحفةو  وسةالمة العينةات البيولوجيةة واالنزيمةات و 86-ديةب فريةزر فةائق البةرودة

  .المستخدمة في تطبيقات البيوتكنولوجي الحديثة علي المدي الطويل

Product Size Standard   الحجم قياسي مع السعة  

Capacity (English) Shelf 150 lb.  150السعة  

Backup Systems 
CO2 or LN2 Optional  نظةةام التعب ةةة  ةةاني اكسةةيد الكربةةون او

 النيتروجين السائل 

Capacity (Metric) Shelf 68kg  كجم  68السعة  

2ml Vial Capacity per Freezer 32000  مل  2الف انبوبة  32سعة  

Access Security Key Lock, Padlock Standard  مفتا   لق 

Chart Recorder 
7-day ink or inkless Optional  المسةجل سةبعة ايةام حبةر او بةدون

 حبر 

Certifications/Compliance cULus, CE listed  الضوضاء قياسية 

Data Outputs 
RS-485, 4-20mA, dry contacts - standard, PT100 probe 

Optional 

Description 

Capacity: 17.3 cu. ft. (489.9L); Single door; Holds 320 

boxes; 230V/50Hz; 12A  صةندوق  320 –قةدم  17.3 –بةاب واحةد

فولت  230كهرباء  –  

Amperage 12A 12  وات  

Capacity 17.3 cu. ft., 490L  490  لتر  

Capacity (English) 17.3 cu. ft.  17.3  قدم  

Capacity (Metric) 490L 

Display Push Button LED  الضب  بوردة ليد 

Dimensions (L x W x H) Exterior 38.9 x 33.3 x 77.9 in. (98.9 x 84.6 x 197.9cm) 

Dimensions (D x W x H) Interior 25.3 x 23 x 51.5 in. (64.3 x 58.4 x 130.8cm) 

Hertz 50Hz 

Holds 320 boxes 

Insulation Polyurethane Foam 

Plug Type European 

Shipping Weight (English) 763 lb. 

Shelves 3 

Product Name Forma 

Shipping Weight (Metric) 346kg 

Temperature Range -50° to -86°C   تحت الصفر  86-حتي  50 –مدي الحرارة من  
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Temperature Range (Metric) -50°C to -86°C 

Type Ultra-Low Freezer, Upright 

Voltage 230V 

Doors Single 

Electrical Requirements 230V 50Hz 

Footprint (English) 9.00 sq. ft. 

Energy Usage 18kW/day 

Footprint (Metric) .84 sq. meters 

Inner Doors 4 

Interior Painted 

Line Voltage Indicator Buck/Boost 

Operating Modes Standard Operation 

On-Board Data logging Not Available 

Regulatory Approvals CE, FDA Class I 

Smart View Compatibility Smart View Compatible 

Set point Security Not Available 

Vial to Energy Ratio 2.47 watts/100 2mL vials (box) 

Vial to Footprint Ratio (English) 3600 vials/cu. ft. 

Vial to Footprint Ratio (Metric) 38095 vials/cu. M 

Voltage Compensation Buck/Boost 

Weight (English) 713 lb. 

Weight (Metric) 323kg 

Water Cooled Optional 

Product Line Forma 

 

 

 

 High quality and branded Microscopic Camera 10 MP full HD adapted with 

all microscopic brands with software, LCD HD screen and all accessories. 

شةغيل وشاشةة اتةد دي ميجا بكسل فةول اتةد دي مةذودة ببرنةامج الت 10كاميرة ميكروسكوبية 

  تعمل بكفاءة عالية مع معظم الميكروسكوبات البحثية 
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 )المجموعة الثانية( الجهام الثانى -البند الثاني 

 (البند  ير قابل للتجزئة)

 
2- High quality and branded (gradient, touch down, LCD screen) PCR machine 

(top maker) - one package 

قاتهبملح تمالته:ـ   جهام تفاعل البلمرة المتسلسل لألحماض النوويةالجهام بمش  

 Descriptions : المواصفات

 Thermal Cycler System  

 

  يتصف الجهام بتشغيل برامج مختلفة يتحكم في رفع درجة الحةرارة نةزوال وصةعودا سةريعا مةزود بشاشةة

ناء التشةغيل واكمةال البرنةامج عنةد فصةل التيةار مضي ة بها كل بينات التشغيل وامكانية التعديل للبرنامج ا 

االولةي الجهةزة الجيةل الثةاني والثالةث مةن  PCR ذه االجهزة موصةي باسةتخدامها فةي تجهيةز - الكهربي

 يستخدم تقنية البلتير.  و حفرة 96معرفة سلسلة االحماض النووية مكان دخول العينات 

  
Compact Peltier, interchangeable sample block module allowing portability and versatility in 

sample configuration compatible with the following.  يمكن ان يزود الجهام باطباق مختلفة للعينات 

Dual 384-Well PCR System حفرة مزدو   384  

Dual Flat PCR System نظام مزدو  مفلطح    

Dual 96-Well PCR System زدو  حفرة م 96   

3x32-Well PCR System حفرة مرتبة ومكررة  ال ة مرات  32  

96-Well PCR System   

Graphical interface for easiest programming. يعرض الرسم البياني لمراحل تشغيل البرامج علي الشاشة    

Tm calculator feature. خاصية حساب الوقت 

Auto recovery for lost data during power interruption. يسترجع البيانات المفقودة تلقائيا    

Memory stores <1000 methods and these methods can be modified and protected. 

 برنامج  1000يخزن اكثر من  

LCD Display, and displays count down for each temperature incubation segment, cycles 

completed and temperature ramp. 

 يعرض كل البيات لكل خطوة من خطوات البرنامج المدخل نزوال وصعودا موضحا كفاءة النزول والصعود بكل خطوة 

Mobile application for remote monitoring. التحكم عن بعد في برامج التشغيل المدخلة او المسجلة 

Temp. Range 0-100 Cº. مائة درجة م وي مدي درجة الحرارة من صفر الي    

Displays calculated sample temperature and settable to 0.1 Cº.  

 يعرض ويحسب الجزء من درجة الحرارة صعودا ونزوال 

Average heating / cooling rates for sample 4.40°C/sec 

  واني  4متوس  التسخين والتبريد في كل خطوة يستغرق اقل من  

Temp. Uniformity  >0.5.   0.5توحيد درجة الحراة صعودا ونزوال علي ان يكون اقل من 
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Temp. Accuracy ±0.25°C (35 to 99.9°C)  

 درجة م وي تقريبا   100درجة وحتي الوصول الي  35من  0.25 ±كفاءة ودقة درجة الحرارة 

Heated cover for oil free operation. زيت المعدني مودل الغطاء مزود بسخان حيث ال يستخدم ال  

Password protected protocol for each running block.   مرورامكانية حماية البيانات المخزنة علي الجهام بكلمة  

User Diagnostics. 

Thermal Simulation modes. 

Serial communications port. 

Programmed methods for basic PCR and cycle sequencing applications. 

 High quality and branded (top ranked) Horizontal Gel Electrophoresis cell should be 

delivered with all types available of combs and trays 

 

مةزودة بملحقةةات التشةغيل مةةن  اليابةةانعاليةةة الجةودة مةةن الماركةات االوسةةع انتشةارا فةي اروربةةا وامريكةا ووحةدة تفريةد كهربةةي افقيةة 

 –ي يسمح بالعينات المختلفةة مةزودة بحةودة قةوي تتةأقلم مةع الوحةدة كجةزء اليتجةزء منهةا ذالحجم والعدد المختلفة  صواني وامشاط 

    ملي امبير  600فولت و  650وحدة القوي مزودة بتايمر وقدرتها من صفر الي 

Multi-range Horizontal Gel Electrophoresis Apparatus  

 متعددة اال راض لجيل االجروم افقية وحدة تفريد كهربي 

 Descriptions : المواصفات

The Horizontal Electrophoresis system is a highly flexible system for rapid screening as 

well as multiple sample loading with short or long separation distances. It has a wide platform 

that can separate in preparative scale or up to 32 samples per comb. Depending on gel size, up to 

6 combs can be placed on the gel tray. 

 عينة بناءا علي حجم الجيل  32تتصف الوحدة بالمرونة العالية حيث يصل عدد العينات الي 

Gel size 15.0 cm x 7.0 cm / 10.0 cm / 15.0 cm / 18.0 cm مقسات الجيل    

UV transparent gel trays   ا ناء تصوير الجيل  الصواني المستخدمة ال تحجب االشعة فوق البنفسجية 

All-in-one gel casting tank 

ن مكةان الخةر بنةاءا رقةم تجهيز الجيل قطعة واحدة مقسمة الةي احجةام مختلفةة وامكةان امشةاط مختلفةة عةدد ا يختلةف مةوحدة صب و

 المش  ومكان صب الجيل. 

Compact Multi-Wide is the most variable model of the Compact Family, offering the 

greatest choice of gel lengths and combs for sample loading. As all four gel trays have the same 

width, the combs fit to all of the gel trays which are available with this system. The range of 16 

different combs inclusive four multichannel pipet compatible combs meets all needs. 

The all-in-one gel casting system accommodates gel tray lengths from 7 to 18 cm. A 

movable wall with sliding casting dam gives the necessary flexibility for this purpose and allows 

fixing of the different gel trays very quick and easy. 



 

 
   إدارة المشتريات  

 

 

18 

By using the movable casting dam set the casting system can be upgraded into a highly 

flexible multi-casting system, which offers the convenience to cast simultaneously up to: 

3 x 7 cm long gels, or سم 7 ال ة جيل    

2 x 10 cm gels, or سم  10جلين    

1 x 7 cm and 1 x 10 cm long gels, or سم  10جيل  –سم  7جيل    

1 x 7 cm and 1 x 15 cm long gels. سم  15جيل  –سم  7جيل    

 

 High quality and branded Cooling Vertical polyacrylamide Electrophoresis cell 

(gel 20 x 20 cm) should be delivered with all types of available combs, casting 

unit for making and preparing gel sandwiches and five Glass plates' bags. Also 

the unit should be delivered with all types of available accessories (complete 

system). 

 

  وحدة تفريد كهربي رأسي بولي اكرالميد عالية الجودة من الماركات االوسع انتشةارا فةي اروربةا وامريكةا

 مةزودة بحةودة  –مزودة بملحقات التشةغيل مةن الةوا  مجاجيةة وامشةاط  مختلفةة الحجةم والعةدد  اليابانو

blotting  وحةدة صةةب للجيةةل  – االعلةةي فةي المقاسةةاتسةم او  20فةةي  20تبريةةد مقةاس  والوحةةدة نظةام

)خمسةة علةب( الةوا  الزجةا  مةزودة بفواصةل )مجةا ( او الفواصةل وعمل سندوتشات االلوا  الزجاجيةة 

 النظام متكامل ومتوافق مع كل اجزاءه. –منفصلة )بالستيكية( يفضل ان تكون االلوا  من النوعين 

 :المواصفات Descriptions 

Modular, tank-style model designed for the separation of proteins in vertical 9.4 x 8.0 cm 

polyacrylamide (PAGE) gels. 

Runs 1 to 4 gels simultaneously وحدة تستطيع ان تفرد اربعة جيل في نفس الوقت    

Glass plates with fixed glass spacers   ابتة و منفصلة  الزجا  مزود بفواصل 

Interchangeable modules for electrophoresis and blotting  

 مودل يعمل مع الجيل العادي ونقل البروتينات من الجيل الي  شاء 

Unit accommodates a variety of separation techniques, including SDS-PAGE, native, 

preparative and gradient electrophoresis, as well as blotting applications. 

The Electrophoresis unit for electrophoresis accepts hand-cast gels as well as pre-cast gels 

in plastic cassettes. Glass plates for 20 cm to 21 cm width and up to 21.5 cm length can be used 

with the module. Applicable pre-cast gel sizes are 8.0 cm x 10.0 cm to 10.0 cm x 10.0 cm. 

Special designed Divider-Plates are optional available. They double gel capacity up to 4 

gels by converting single-gel sandwiches into two-gel club sandwiches. The two-gel sandwiches 

fit into the same Casting Stand and Electrophoresis Module as the single gels. 
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For quick and easy gel casting of 1 to 4 gels the Electrophoresis Module fits to the special 

designed Casting Stand. Glass plates with fixed spacers in combination with the improved visco-

elastic polymeric gaskets guarantee leak-proof and bubble-free gel casting. 

To cast gels, load the glass plates to the Electrophoresis Module, fix them with the 

integrated mechanism and place the assembly into the Casting Stand. After polymerization 

remove the assembly from the Casting Stand and drop into the buffer tank for the 

electrophoresis run. 

Locator slots which are built into the buffer tank offer easy and quick sliding of the 

Electrophoresis Module into locked position. Applied into the buffer tank the Electrophoresis 

Module forms the upper/inner buffer chamber. 

The buffer tanks EB and EBC are compatible with the Blot Module of the Tank blot Eco-

Mini. For temperature-controlled runs the buffer tank EBC with built-in cooling base is 

available. 

 من الطرام االقتصادي مزود باماكن التبريد وسهل الف  والتركيب او التجرية محلول المنظم تن  ال

To configure systems related to special customer requirements all necessary accessories 

are available separately. 

Preparative, with 2 marker lanes (25 and 385 µl)  

9 wells, MTP compatible (30 µl) comb, 0.75mm 

10 wells (33 µl) comb, 0.75mm ميكروليتر  33حفرة سعة الحفرة  10مش     

12 wells (25 µl) comb, 0.75mm ميكروليتر 25حفرة سعة الحفرة  12مش      

15 wells (18 µl)  comb, 0.75mm.   ميكروليتر  18حفرة سعة الحفرة  15مش  

 

 High quality and branded (top ranked) Power supply up to 600 mA and 100 

to 650 voltage should be compatible with all types of electrophoresis systems. 

  الةف(  600 اليابةانروبةا وامريكةا وومن الماركات االوسع انتشارا في اوالقدرة عالية الجودة وحدة قوي(

 – وحةدات التفريةد الكهربةي المختلفةةلفولةت مةزودة بمخةار   650الي  100ملي امبير ومدي فولت من 

 مزودة بمروحة تبريد عالية القدرة والكفاءة.  

 Descriptions المواصفات:

Technical Specifications 

Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-1000 V in 1 V steps  فولت  065الي  10الفولت من مدي  

Current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1000 mA in 1 mA steps ملي امبير  006الي  4االمبير من  مدي  

Wattage . . . . . . . . . . . 90 to 120W وات  120الي  90الوات من  مدي  

Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-999 minutes دقيقة  999فر الي التحكم في الوقت من ص   

Output Modes . . . . . . . . . . . . . . Constant voltage or current التيار او الفولت الناتج  ابت ال يتذبذب     

Output Jacks . . . . . . . . . . . . . . . 8 in parallel, 4 mm جا  في نفس الوقت  8 ييسع ال   
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Indoor Use . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-40°C درجة م وي  40الي  4درجة الحراة الداخلية من    

Humidity . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80%   % 80درجة الرطوبة  

Universal Voltage Input . . . . . . . 100-240 VAC, 50/60 Hz فولت  240الي  100تعمل الوحدة مع كهرباء من    

Unit Dimensions (w x h x d) . . . standard المقاسات قياسية مع القدرة     
Weight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standard الومن قياسي مع القدرة     

Safety Certifications . . . . . . . . . . EN61010-1, CE امنة عند التشغيل    

Supplemted with cooling fan   مزودة بمروحة تبريد  

 

 High quality and branded (top ranked) Automatic Pipette sets should be all 

parts autoclavable and made from high quality materials. 

 

  عالية الجودة من الماركات االوسةع انتشةارا فةي )ميكروبيبت اتوماتيكية (ماصات ميكرومترية اوتوماتكية

ومةزودة بقطةع  يةار وادوات اتةوكالف(  -)الحةرارة الرطبةةم بالكامل تتحمل التعقي الياباناوروبا وامريكا و

صيانة للضب  والمعيارة وطويلة العمر االفتراضي ومصنوعة من مواد عالية الجودة ومقاومةة لالحمةاض 

 حوامل ماصات ميكرومترية اوتوماتكية عالية الجودة.و –والحرارة وصديقة للبي ة 

 Descriptions المواصفات: 

One piece from 0.1-2 ميكروليتر  2الي  0.1من  ةقطع   

One piece from 0.5-10 ميكروليتر   10الي  0.5من  ةقطع   

One piece from 20-200l ميكروليتر   200الي  20من  ةقطع    

One piece from 10-100l ميكروليتر 100الي  10من  ةقطع  

One piece from 100-1000l كروليترمي 1000الي  100من  ةقطع  

One piece from 1000-5000l  ميكروليتر 5000الي  1000من  ةقطع  

One automated electric pipette 2ml to 50ml   مل  50مل الي  2قطعة كهربية اتوماتيكية من  

One piece from Stand to carry all variable micropipettes 

 ماتيكيةمل من نفس ماركة الماصات الميكرومترية االتواح 
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 )المجموعة الثالثة( الجهام الثالث -البند الثالث 

 (البند  ير قابل للتجزئة) 

3. High quality and branded Real Time Quantitative PCR System - one package  

 جهةةام تفاعةةل البلمةةرة المتسلسةةل والقيةةاس الكمةةى لألحمةةاض النوويةةة المخلقةةة معمليةةا: الجهةةام بمشةةتمالته

 .بملحقاته

 High quality and branded Real Time Quantitative PCR System  

 المواصفات : Descriptions 

96 or 48 well block thermal cycling system. Magnetic or Peltier technology  

 عينة   48عينة او  96يعمل الجهام بتقنية المجال المغناطيسي او البلتير وعدد العينات في التشغيلة الواحدة  

Long-life LED-based optical system.  نظام االضاءة ليد ذو عمر افتراضي كبير 

A four filters/color system, FAM™, SYBR® Green I, VIC®, JOE™, NED, TAMRA, ROX™ 

dyes. Other dyes within detection range can be added. 

 ة تقيس اربع صبغات مختلفة لفتيعمل الجهام باربعة فالتر مخ

Blue LED excitation source, four-emission filters, and photodiode  

 مصدر اال ارة ضوء ليد امرق و اربعة فالتر تشع الضوء 

Has the option to run without PC connectivity 

 يستطيع ان يعمل الجهام بدون االتصال بالكمبيوتر 

LCD touchscreen and USB drive to provide configuration flexibility and enable PC-free 

operation. 

 للعمل بدون الكمبيوترحتي تمد الجهام بالمرونة الكافية  USB شاشة لمس ومزودة بمخر  

Design Wizard software to help design and set up experiments.  

 لي حسب حاجة كل باحثمزود بتصميم لخلق البرامج المختلفة ع

Closed tube assay technology. تقنية  لق االنابيب باحكام     

Real–Time monitoring during data collection. مراقبة البيانات ا ناء تجميعها    

Pipetting protocols to set up experiments quickly   بروتكوالت لتاسيس التجارب سريعا  

Quick-start set up to begin a run immediately and enter plate information later  

 بداية سريعة لتشغيل البرنامج المطلوب بعد االنتهاء من ادخال بيانات البرنامج 

Auto-baseline and auto-threshold for simplified data analysis  

 سهولة تحليل واستنتا  البيانات المطلوبة وتبسيطها 

Troubleshooting flags to help diagnose and solve problematic experiments  

 اظهار المشاكل سريعا علي الشاشة حتي نسطيع التعامل معها سريعا وحلها 

Melt curve analysis تحليل منحنيات نقطة االنصهار لشظايا االحماض النووية المخلقة    

Intuitive allelic discrimination result viewer (SNP Detection).  

 اظهار االختالفات علي مستوي النيوكليوتيدة 

Using the recent TaqMan Probe Technology  الحديثة ليستخدم الجهام تقنية  

Can perform both standard and fast thermal cycling on the same block with no modification. 

 لمعامالت المختلفة والقياس عليها في نفس الطبق او التشغيلة بدون تغيرات يقوم الجهام بتجربة كاملة من ا

PCR reaction can be run in regular 0.1 PCR tubes, 0.1 PCR strips. Open system  

  مل اي ان الجهام نظام مفتو   0.1مل او اطباق  0.1يجهز تفاعل البلمرة المتسلسل في انابيب 

The company has a Maintenance center.   لدي الشركة الموردة مركز صيانة معتمد  
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Preferable 96 well block  عينة  96يفضل الجهام ذو بالت  

High quality and branded (original) tower PC or Lab top system with modern analysis 

software is compatible with real time PCR DATA as follows: 

د الجهةةام بكمبيةوتر اصةةلي الصةنع احةةد الماركةات االوروبيةةة ذو الجةودة والكفةةاءة العاليةة فةةي التشةغيل والتحمةةل الحةراة تحةةت يةزو

ظروف البالد الحارة ويتوافق مع جهام تفاعل البلمرة المتسلسل الكمي ومزود ببرامج التحليةل للبيانةات المتحصةل عليهةا بكفةاءة 

  يلي:  ودقة عالية:مواصفات الكمبيوتر كما

Hard disk: two Hard disks from two Tera size (one master and the last slave)  

 ا نين  ارد ديس  حجم ا نين تيرا واحد مستر واالخر سالف 

Processor: Core i 7 or more   

 اعلي من كور سبعة المعالج الدقيق من ف ة كور سبعة او اعلي او اي نظام اخر من ويندوم 

RAM: 12 Gb    جيجا بيت قراءة وعمال وكفاءة في نقل البيانات  12الذاكرة المؤقتة حجم    

Screen full HD: 17 inches for Lab Top or 24 inches for PC tower. 

بوصةة فةي حةال بةند تةوب كمبيةوتر  24بوصة فةي حالةة الب تةوب او  17الشاشة بالمما فول اتد دي بوصالت اتد دي حجم 

 تور 

High quality and branded (original) Laser printer (output 20000 pages capacity for one 

printer cartridge, Wi-Fi, Fax, scaner and photocopier potentialities). The Laser printer 

should be delivered with additional two original cartridge.  

ية الجةودة احةد الماركةات المتداولةة فةي اوروبةا او امريكةا او اليابةان تعمةل عةن بعةد وفةاكس وماسةح الكمبيوتر مزود بطباعة عال

 الف ورقة بجودة عالية الخر ورقة وتزود الطباعة با نين كارتج احتياطي مع الكارتج االصلي.   20ضوئي الكارتج الواحد ينتج 

Original Wireless laser mouse in case of PC Tower.  

 ارة بدون سل  ليزر او بسل  اصلية احد الماركات المتداولة في اوروبا او امريكا او اليابان ف

Laser mouse in case of PC 

Original Wireless Keyboard in case of PC Tower.  

  احد الماركات المتداولة في اوروبا او امريكا او اليابانلوحة مفاتيح اصلية عالية الجودة 

Antivirus software license at least five years   

احد الماركةات المتداولةة فةي اوروبةا او امريكةا يزود الكمبيوتر ببرنامج مضاد للفيروسات برخصة علي االقل لمدة خمس سنوات 

 او اليابان.

Windows 10 software license forever  

احةد الماركةات المتداولةة فةي ة علةي االقةل لمةدة عشةرة سةنوات يزود الكمبيوتر ببرنامج تشةغيل وينةدوم عشةرة او اعلةي  برخصة

  اوروبا او امريكا او اليابان.

The best graphic card (NVIDIA GeForce GTX or AMD Radeon series) suitable with all high 

graphic applications. 

يةةل عاليةةة التصةةميم ويعمةةل بكفةةاءة عاليةةة ومةةع اي كةةارت شاشةةة بلةةت ان وواحةةد  اضةةافي عةةالي الجةةودة يعمةةل التصةةميمات الجراف

 حرافي  عالي الجودة حتي تاريخه وما يستجد من تصميمات اخري اعلي من الموجود حاليا

Preferable 96 well block 

 عين بالت  96يفضل الجهام )تفاعل البلمرة المتسلسل والقياس الكمي لالحماض النووية المخلقة معمليا (  
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 Biosafety Cabinet Class II (Biological Safety Cabinet) 120 cm  

  كابينة تعقيم بيولوجية من الف ة الثانية تعمل بكفاءة مع المسببات المرضية لضمان سالمة الباحثين

والعاملين بالقرب منها حيث تزود بفالتر قطر  قوبها التسمح بالتلو  البكتيري او الفيروسي وتوذع 

 سم من الداخل.  120عرض الجهام  -فاءة من االجهزة االخريالهواء باعلي ك

 :المواصفات Descriptions 

Superior personnel and product protection with best-in-class air flow and filter technology. 

 تعمل باحسن تقنية من الفالتر مومع الهواء 

Exceptionally comfortable ergonomic design prevents user fatigue and promotes safe working 

habits.  

 تعمل بكفاءة وتوفر بي ة امنة للعاملين عليها بدون ار اق وتعب 

Maximized energy efficiency for environmental protection and significant cost savings. 

 موفرة للطاقة وصديقة للبي ة 

Superior DC technology uses energy efficiently, emits less heat. الينتج عنها حراة ا ناء التشغيل لمدة طويلة    

Smart Flow™ digital technology maintains consistent airflow during normal filter loading or 

temporary airflow obstruction. 

 ز باالستمرارية ا ناء التشغيل نظام توميع الهواء وضخة يعمل بنظام فائق الدقة ويتمي

Supply/exhaust air filter: H14 HEPA EN 1822, 99.995% at the most penetrating particle size 

(MPPS). 

 % 99.995يمنع معظم الجزي ات الصغيرة من الدخول بنسبة  1822و اي ان  14الفلتر من النوع  يبا اتد 

Sash opening: 20cm working height; can be fully opened to 77.3cm for thorough cleaning. 

سةم وا نةاء التنظيةف والتعقةيم يمكةن  20سم ا ناء العمل ومةزود بمنبةه اذا تجةاومت المسةافة  20مزود بنظام فتح اوتوماتيكي مسافة 

 سم  77.3فتح الباب لمسافة 

Optional crossbeam UV irradiation in both side walls illuminates entire working area—ensures 

thorough disinfection for maximum sample protection. 

لمسةاحة العمةل الجهام مزود بلمبة اشعة فوق البنفسجية علي جانبي مساحة العمل داخل الجهام من اعلي حتي نضمن كفةاءة التعقةيم 

 بالكامل داخل الكابينة 

Quiet: noise levels 56 or 58dbA, depending on model. 

 دي بي ايه  56نظام مانع للضوضاء ا ناء العمل بمستوي  

Specifications 

General Specifications 

Depth (Metric) interior     64.5cm  سم  64.5العمق  

Certifications/compliance      EN 12469  التحزير من نوع 

Noise Level      56 or 58dbA, depending on model  

Outlets    one duplex on each side wall  المخار  للغام او الكهرباء مو  في كل جانب 
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Power consumption   200w  وات   200استهال  الطاقة  

Sash opening     20cm; 77.3cm max  

Type    II  نوع الكابينة من الف ة الثانية بناءا علي مستويات االمان الحيوي 

Volume (Metric) Exhaust 386cu.m (227cfm)/hr. 

Width (English) interior 4ft. العرض الداخلي اربعة اقدام    

Width (Metric) exterior 130cm سم  130العرض الخارجي    

Width (Metric) interior 120cm  سم  120العرض الداخلي  

Electrical requirements 230V 50/60Hz  رتز  50/60فولت /  230 متطلبات الكهرباء  

Exhaust air filter H14 HEPA EN 1822 

Filter efficiency   99.995% at the most penetrating particle size (MPPs)  99.995كفاءة الفلتر %  

Heat Output (English) 200w 

Height (Metric) exterior 158.6cm  سم  158.6االرتفاع الخارجي  

Height (Metric) interior 78cm  سم  78االرتفاع الداخلي  

Hertz 50/60Hz 

Length (Metric) exterior 80cm  سم  80الطول الخارجي  

Lighting >850 lx  لكس  850االضاءة اكبر من  

Load Bearing Capacity (English) 110 lb 

Load Bearing Capacity (Metric) 51kg 

Net Weight (Metric) 200kg كجم  200لفعلي الومن ا  

Ports  4 access (2 on each side wall) 

Services fixtures up to 4 through access ports; up to 6 on rear wall 

Shipping weight (metric) 225kg   كجم  225ومن الشحن  

Voltage 230V   فولت  230تعمل مع الفولت  

UV light, side wall  ي كل جانب لمبة اشعة فوق بنفسجية ف  

Manual adjustable stand 1.2 m   

 م متاقلم مع الجهام 1.2 مزود بحامل من االستالس القوي  يرقابل للصدأ ويتحمل االحمال الثقيلة لمدة طويلة
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 High quality and branded cooling Compact bead mill for nucleic acids and 

protein extraction should be delivered with all accessories ( recommended five 

kits of Stainless Steel Beads, 5000 1.5/2ml tubes). 

 

  تعمةةل بكةةرات مةةن االسةةتالس عاليةةة علةةي البةةارد وطحلبيةةة مطحنةةة عينةةات نباتيةةة وحيوانيةةة وفطريةةة وبكتيريةةة

بسةةالمة مكونةةات الخليةةة مةةن عضةةيات  النقةةاوة والمنتا يةةة فةةي الصةةغر لتكسةةير الجةةدر الخلويةةة دون المسةةاس

وجزي ةةات كبيةةرة مثةةل االحمةةاض النوويةةة والبروتينةةات ومةةزودة بخمةةس مجموعةةات حبيبةةات اسةةتالس متنا يةةة 

الصغر ومتنا مة مع تكنيكات عزل وتنقية االحماض النووية والبروتينات من كل انواع الخاليا الحيةة والميتةة 

مةل محكمةة الغلةق بشةدة حتةي التفةتح االنوبةة ونفقةد العينةة  1.5/2وايضا تزود المطحنة بخمسة االف انبوبة 

المراد استخال  االحماض النووية منها او البروتينات ا ناء حركة الجهام فةي اتجةا ين متعاكسةين بسةرعات 

 عالية.

 

 :المواصفات Descriptions 

For Low– throughput disruption of a wide range of biological samples. 

 عمل مدي واسع من العينات البيولوجية ت 

Fast disruption of biological samples in a time period ranging from 1 second to 59 minutes. 

 دقيقة.  59وتعمل من  انية وحتي  سريعة في طحن العينات دون المساس باالحماض النووية والبروتينات

Transparent disposable probes, which helps. لها مجسات شفافة وتستخدم مرة واحدة لمنع التلو     

to minimize the risk of cross-contamination and enables visual control of the sample disruption 

process.  تقلل من خطورة تلو  العينات بالنقل 

Reproducible – highly standardized disruption methods ير جدر الخاليا القياسية طرق تكس  

Flexible – compatible with different sample types and disruption buffers  

 مرنة حيث تعمل مع مدي واسع من العينات والمحاليل المنظمة 

Integrated – part of Compact bead mill system for collecting and stabilizing samples and 

purifying RNA or DNA   تحافو علي سالمة الدنا او الرنا  

Applications  التطبيقات 

The Compact bead mill enables fast and uniform disruption of animal and human tissues, 

plant tissues, bacteria, and yeast in the Compact bead mill Adapter, which holds up to twelve 2 

ml sample tubes. high-quality results in downstream applications such as the purification of total 

DNA, RNA, or protein from a variety of human, animal, and plant tissues. A wide range of 

Compact bead mill sample purification kits are compatible with the Compact bead mill 

Supply with:   تزود المطحنة باالتي  

Compact bead mill Adapter   ادبتور متوافق مع المطحنة  

Compact bead mill Single-Bead Dispenser  مومع فردي متوافق مع المطحنة 

Five stainless Steel Beads kits  مجموعات من حبيبات االستالس عالية النقاوة خمس   

 

 ملحوظة: يمكن توريد كل بند على حدة بجميع مشتمالته دون التقيد بباقي األجهزة )البنود(.

 

 

 21772للمشروع البحثي رقم لتوريد/ نتشرف جامعة بنها بدعوة الشركات المتخصصة في  -
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والمعنون بـ " تحديث البنية التحتية والقدرة البشرية للتكنولوجيا الحيوية في وحدة السالمة الحيوية 

ها علي بعض المنتجات الحيوانية بمحافظة القليوبية" والممول من صندوق العلوم والتنمية لتطبيق

 "STDFالتكنولوجية 

وفقا للشروط والمواصفات المدونة بهذه الكراسة وتقدم العروض باسم السيد / األمين العام لجامعة بنها  

 0ظهر 12الساعة  2016/    /الموافق                           في موعــــــــد  ايته يوم 
 00000000000000000000000000000000000000بيانات مقدم العطاء    

 000000000000000000000000000000000000000إقرار مقدم العطاء    

  000000000000000000000000000000000000000000الشروط العامة   

  000000000000000000000000000000000000000 البيان المالي للعطاء   

 000000000000000000000000000000000000000000 القواعد المالية   

 0000000000000000000000000000000000000000  مبحظات عامة    
 


