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 العطاء. أوال: موضوع

 بالمناقصة.للمشتركين  التعليماتثانيا: 

 واالتفاقيةالكفاالت ونماذج المناقصة  :ثالثا
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        -: الدفعوطريقة  موقع ومدة العمل - 2 

 
 في مدينهيان العقبة الدولية بن ح المطلوبة في مختبراتوتشغيل األجهزة  تركيبتوريد ويتم  -أ    

 ومدير مختبرات العقبة الدولية   قسم اللوازم واألشغالبالتنسيق مع و–العقبة

 

ر أعتباراً من ( يوماً على االكث90والتركيب والتشغيل المطلوبة لالجهزة هي ) مدة التوريد –ب    

 .كتابةً  الةتاريخ التبليغ باالح

 

امة عليه )غر عقد فتفرضغرامة التأخير: إذا تأخر المناقص في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بال -ج   

سبوع وريدها عن كل ا( نصف بالمائة من قيمة اللوازم التي تأخر المناقص في ت%0ر5مالية( بنسبة ال تقل عن )
طاءات لجنة العوال لئ عن التأخير في التنفيذ وفي جميع االحاو جزء من االسبوع بصرف النظر عن الضرر الناش

وعلى  بق انذارون سادالحق بفسخ العقد وشراء اللوازم التي تأخر المتعهد في توريدها وتحميله فروق االسعار 
 ان يتم فرض غرامة التأخير وفقا للصالحيات التالية:
 لسلطة.االية ة فرض الغرامة لمدير الشؤون المأ. إذا كانت مدة التأخير ستين يوما او اقل فان صالحي

 ت.ب. إذا زادت مدة التأخير عن ستين يوما تكون الصالحيات في فرض الغرامة للجنة العطاءا
 

 
    

 طريقة الدفع: -د    -د     
 

ل حسبب االوبو يواالستالم األول والتركيب والتشغيليتم دفع قيمة المطالبة المالية بعد التوريد      
 دون أي نواقص ومالحظات.وب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أوال: موضوع العطاء
 لوازم بموجب العطاءبالتعاقد مع شركة متخصصة  غب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةتر

في مختبرات  GCMSMSمخبري  وتركيب وتشغيل جهازبتوريد الخاص  (2018- 72)رقم 

 ق العطاءالواردة في وثائوالكميات  الفنية المتطلباتالشروط حسب  بن حيان –العقبة الدولية 

 .امريكيشريطة أن تكون األجهزة ذات منشأ اوروبي أو 
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 -المتعهد:  -3
 يجب على المتعهد أن يقدم معلومات واضحة عن الشركة وخبراتها والتزاماتها. 

 للمشتركين بالمناقصة انيا: التعليماتث
تصيادية : سيلطة منطقية العقبية االقالتعليميات(تعنيي كلمية السيلطة )حيثميا وردت فيي هي    -مالحظة: 

 تدل القرينة على غير ذلك. الخاصة، ما لم

اصية ونفقتيه الخ مسؤوليةينبغي على من يرغب في االشتراك به   المناقصة أن يحصل بنفسه وعلى 

القيية علييى جميييع المعلومييات الالزميية لييه لتقييديم العييرر وان يييتفهم ويراعييي كييل األمييور التييي لهييا ع

 . أسعاربالمناقصة أو تلك التي تؤثر على وضع 

ة تعبئبنموذج عرر المناقصة المدرج في ه ا العطاء ويقوم المناقص  يقدم العرر على -أ -1

  لك.لددة النموذج وجداول الكميات واألسعار ويوقع ويؤرخ وثائق العطاء في األماكن المح

خط بمات يشترط أن يكون تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات باألرقام والكل -ب

 واضح.

 لمناقصاأما إذا أراد  المناقص،وثائق العطاء من قبل  ال يجوز إدخال أي تعديل على -د
ذكرة فان باستطاعته أن يقدم ذلك في م المالحظات،تقديم عرض بديل أو إضافة بعض 

شريطة أن يتقدم بالعرض األولي كما هو مطلوب  بالعرض،خاوة منفولة ترفق 
 فضه.ترأو  وللجنة اللوازم واألشغال في السلطة المختوة أن تنظر في عرضة البديل

 -التالية: يجب على المناقص أن يقدم البيانات والمعلومات    -2
المفوض  للمسئولوكتاب التفويض  شركة،وضع منشاة المناقص فردا" كان أو  -أ

 عنها.بالتـــوقيع 
يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شيك مودق لوالح السلطة وألمرها بالمبلغ    -ب

كدليل على حسن نية باسم المناقص أو الشركة  (المناقوةالمحدد في )ملحق عرض 
المناقص للدخول في المناقوة وعلى أن يكون ذلك من مورف أو مؤسسة مالية 
مرخوة للعمل في األردن وتعاد هذه الكفالة للمناقوين الذين لم يحال عليهم العطاء 

اقص الذي أما المن العطاء،( أيام من تاريخ قرار إحالة 7السلطة خالل ) تقررهحسبما 
  العقد.يحال علية العطاء فتعاد إلية هذه الكفالة بعد أن يقدم كفالة حسن التنفيذ ويوقع 

عنوان المناقص الكامل الرسمي في األردن ليعتبر عنوانه الرسمي الذي توجه إليه كافة  -ج
الرسائل واإلشعارات وكل إشعار أو رسالة تبعث مسجلة على هذا العنوان تعتبر وكأنها 

ت إليه أي معلومات أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضه إذا قد سلم
 التعليمات.ورد لها ذكر في الشروط أو المواوفات أو هذه 

 ميات علىالك تعتبر األسعار التي يدونها المناقص أمام أي بند من البنود الواردة في جداول -3
رباح أذلك زة للتسليم وأنها تشمل كأنها القيمة الكاملة والشاملة لذلك البند بوورة جاه

 العقد.المناقص وتعويضه عن أي التزامات أخرى قد يتحملها وفقا لهذا 
ح توضي إذا كان هناك أي التباس أو كانت هناك حاجة لالستفسار عن أي االلتباس:توضيح  -4

جل لوثائق العطاء فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس مجلس المفوضين من ا
( 7ن )قل عيح وإزالة االلتباس في موعد يسبق التاريخ المحدد لفتح العطاء بما ال يالتوض

 .ءعطاأيام ويتم توزيع اإلجابات على االستفسارات على جميع المناقوين المتقدمين لل
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 ظرف في على نسختين مختومتين أصل وصورة إيداع العروض: يقدم العرض متكامال" -5
 -الخارج: مختوم مكتوب علية من 

ئيس رواسم المناقص ويودع في صندوق العطاءات ومعنون إلى  عطاءرقم واسم ال 
 س مجلسويمكن لرئي وذلك قبل الموعد والتاريخ المقررين لإليداع المفوضين مجلس

 ال ين موعد تقديم العرور بإشعار خطي يبعث به إلى كل من المناقصين المفوضين تأجيل

 قتلن تنظر السلطة في أي عرر يصلها بعد الوالعطاء و حصلوا على وثائق كانوا قد

 ر مجلس المفوضين بوجود مبرر قوي ل لك التأخي المحدد ل لك إال إذا اقتنع رئيس

 يعتبر العرر المقدم ملزميا للمنياقص وال يجيوز سيحب هي ا العيرر بعيد العرور:إلزامية  -6

وعد تيم اء من آخر م( يوما ابتد90لفترة ) بهويظل العرر ملزما للمناقص ال ي تقدم  تقديمه

  .المدةتحديد  إليداع العرور إال إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول من ه   

 .عاتعلى المبي غير شاملة الضريبة العامةعلى المناقص تقديم أسعاره بالدينار األردني  -7

 يتم دراسة عبروض المناقوبات وتقييمهبا بموجبب نظبام اللبوازم واألشبغال العروض:تقييم  -8
المببادة الوببادر بمقتضببى  2001( لسببنة 4لطة منطقببة العقبببة االقتوببادية الخاوببة رقببم )لسبب

وتعديالتببه  2000( لسببنة 32( مببن قببانون منطقببة العقبببة االقتوببادية الخاوببة رقببم )56)
 يكون المناقص على اطالع ومعرفة بها  أنوالتعليمات الوادرة بموجبة والذي يفترض 

 -العروض: أسلوب تدقيق    -9
تكيون عليية  أنفي العرر خطا أو تناقض بين حساب جملة أي مبلغ وميا يجيب إذا وجد  -أ

بيق سعر سلطة الحق بتعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطالالوحدة ف ره   الجملة بتطبيق سع

 المبلغ اإلجمالي للعطاء  تالي يتم تعديل مجموع األسعار أوالوحدة وبال

 تابة لم كور كتابة بالكلمات فتعتبر كإذا وقع تباين بين العدد الم كور باألرقام وا -ب

 ل لك.الكلمات هي الملزمة وتصحيح القيمة تبعا -ج           

لمجميوع ان ويكيو  ييتم تصيحيح المجميوع  فأنيةإذا وجد خطأ في أي مين العملييات الحسيابية -د            

 ص.المصحح ملزما للمناق

عرضية أو أن  ترفض أنلجنة الف فيها،لوطة أو مبالغ إذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مغ-هـ           

  اآلخرين. وأسعار المناقصينتقوم بتصحيح الغلط مستأنسة بأسعار السوق الرائجة 

 مااتحتفظ السلطة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بكل ماا ورد فاي هاذل التعليماات ك  -10

الاذي تياار العارض تحتفظ بحقها في رفض أي عرض دون بيان األسباب ويحق للسالطة اخ

ة كمااا يحااق للساالطة إحالاا قيمااة دون التقيااد بلقاال العااروض  وإحالااة العطاااءمناساابا   تاارال

لاام يفااي  ألي مناااقكالعطاااء جيئيااا وعلاا  أكثاار ماان مناااقك ويااتم كاال ذلاا  دون أن يكااون 

 .تعويض السلطة بليبالعطاء أي حق في مطالبة 

لعقيد خيالل السيلطة لتوقييع ا إليىيتقيدم  نأكفالة حسن التنفي  : عليى المنياقص الفيائز بالعطياء  -11

ة  كفالية يقدم للسيلط أنبإحالة العطاء علية وعلى المناقص  أبالغة( يوم  من تاريخ 14فترة )

" لتنفيي  مين قيمية العقيد وذليك ضيمانا %10حسن التنفي  )قبل توقيع نموذج االتفاقية ( بمبليغ 

 أونياقص تيأخر الم وإذاألغيرار العقيد العقد تنفي ا" تاما ولدفع ميا يترتيب عليى التعهيد وفياء 

ندها يحيق عجز عن تقديم كفالة حسن التنفي  المطلوبة فع أورفض توقيع االتفاقية  أواستنكف 

للسييلطة مصييادرة كفاليية المناقصيية المرفقيية بعرضييه دون الرجييوع إلييى الق يياء وال يكييون 

 .بأي تعويض بشأنها أولمطالبة بها للمناقص أي حق في ا
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 -: التاليرسال العرض إل  العنوان إ يجب -12

Aqaba Special Economic Zone Authority 

P. O. Box: 2565 

Aqaba, 77110, Jordan 

Procurements and Supplies Section 

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

2565ص. ب.:   

   األردن77110العقبة  

واالشغالقسم اللوازم   
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 واالتفاقية والصيانة نماذج المناقصة والكفاالت /ثالثا

 عرض المناقصة 1-ج    

 نموذج كفالة المناقصة  2-ج    

 نموذج كفالة حسن التنفيذ 3-ج    

 نموذج االتفاقية 4-ج     

 نموذج كفالة الصيانة  5-ج    
     

 
 
 

 1-ج 

 عرض المناقصة
 .........................عطاء : ...........................

 معالي رئيس مجلس المفوضين

بعييد أن قمنييا بدراسيية دقيقيية للشييروط ومواصييفات وجييداول الكميييات وجميييع وثييائق العطيياء  -1

 ....وتعليمات المناقصة الخاصة بتوريد............................................

تيي لهيا ة بها وغيرهيا مين األميور الالم كورة أعال  وتفهمنا ماهيتها وجميع الظروف المحيط

 قيا" لشيروطعالقة بها فأننا نحن الموقعين أدنـا  نعرر بـيـان نقيوم بتوريـيـد هي   الليوازم وف

نيار درة ديقيومواصفــات العطـاء وباألسعار المي كورة فيي جيداول الكمييات بمبليغ إجميالي و

 أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقا بموجب شروط ه ا العطاء . أردني

ـيـالل خ    تعهد في حالة قبول عرضنا ه ا أن نــورد ونسلم الليوازم المشمولـيـة فيي العقيد ون -2

 المدة التي نحددها في عرضنا اعتبارا من تاريخ تبلغنا قرار اإلحالة .

ؤسسة مونتعهد في حالة قبول عرضنا أن نقدم الكفالة المطلوبة بحسن التنفي  من مصرف أو  -3

لمي كور ( من قيمية العطياء ا%10ولة لديكم وذلك بمبلغ يعادل )مالية مسجلة في األردن ومقب

 أعال  ووفقا لنموذج الكفالة المرفقة .

عطيياء يييوم ابتييداء ميين التيياريخ المحييدد لفييتح ال 90ونوافييق علييى أن نلتييزم بهيي ا العييرر لمييدة  -4

 ويبقى ه ا العرر ملزما لنا طيلة ه   المدة .

ر اإلحالية والتوقييع عليهيا فيان عرضينا هي ا ميع قيراوالى أن يتم إعداد اتفاقية العقيد الرسيمية  -5

 يشكل عقدا ملزما بيننا .

ن بإبيداء ونعلمكم ك لك بأنكم غير ملزمين بإحالة العطاء على اقل األسعار وإنكم غيير مليزمي -6

 أسباب ذلك . 

 .............حرر في ه ا اليوم ...........................................من شهر ........

 ..............وخاتمة.. توقيعهسم المناقص .................................................ا

 ..................باعتبار  ..................................................................

 ومفوضا رسميا لتوقيع ه ا العرر ونيابة عن المناقص .

 ...........توقيعال. ............................. االسملشاهد : ......................العنوان

 ....................................................................... وعنوانه مكان عملة
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 2 –ج 
 نموذج كفالة المناقصة

Form of Tender Guarantee 
 

 ......................... العطاء رقم: ..............المشروع: .............................

المنبا عإ.... لقبد تبم إلى السادة )واحب العمبل(: .......................................................
تقدم ي.......... سببببأن المنبببباقص شببببركة: ...............................................................

اء للمناقوة للمشبروع المنبوه عنبه أعباله اسبتجابة لبدعوة العطباء، ولمبا كانبت شبروط العطببعرض 
 تببنص علببى أن يتقببدم المنبباقص بكفالببة مناقوببة مببع عرضببه، وبنبباء علببى طلبببه، فبب ن موببرفنا: 

ن  رجعة عنه أل بتعهد البنك ........................................................................ يكف
وبحيث  خطي منكم يدفع لكم مبلغ: ................................................ عند ورود أول طلب

 يتضمن الطلب ما يلي:
 
روض م العأن المناقص، بدون موافقة منكم، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقدي     -أ 

 ( يوما، أو90أو قبل انقضاء والحية العرض المحددة بـ)
( من 1/6مادة )ب الأنكم قد قمتم ب حالة العطاء عليه، ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد بموج    -ب

 شروط العقد، أو
( 4/2) مادة ب الأنكم قد قمتم ب حالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان األداء بموج     -ج

 من شروط العقد.
 

ادتها إلينا، كما ( يوما ويتعين إع90حية الكفالة البالغة )وعلى أن يولنا الطلب قبل انقضاء مدة وال
 أن هذه الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في األردن.

 
 توقيع الكفيل / البنك: ...........................................

 .........................................     المفوض بالتوقيع:

 ...........................................             التاريخ:
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 3-ج
 

 
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 نموذج ضمان األداء )كفالة حسن التنفيذ(

Performance Guarantee 
 ... يسرنا................إلى السادة: .................................................................

 .........................إعالمكم بأن مورفنا: ...................... قد كفل بكفالة مالية، المقاول: ....

........... (المتعلببق بمشببروع: .............................       /        بخوببوص العطبباء رقببم )

نفيذ العطاء لضمان ت وذلك  ........................بمبلغ: ) ........................ ( دينار أردني....

مجبرد ب –المحال عليه حسب الشروط البواردة فبي وثبائق عقبد المقاولبة، وأننبا نتعهبد ببأن نبدفع لكبم 

ع م –ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط 

تبه بموجبب المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي مبن التزاماذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأن 

وذلبببك بوبببرف النظبببر عبببن أي اعتبببراض أو مقاضببباة مبببن جانبببب المقببباول علبببى إجبببراء  –العقبببد 

ة بموجبب الدفع.وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إودارها ولحبين تسبلم األشبغال المنجبز

مديبدها ت .. ما لم يبتمر ............... من عام ..............العقد المحدد مبدئيا بتاريخ ........... شه

 أو تجديدها بناء على طلب واحب العمل.

 توقيع الكفيل / مورف: ..............................

 المفوض بالتوقيع: .....................................

 ...............................التاريخ: ...............
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 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

 نموذج ضمان إصالح العيوب )كفالة إصالح العيوب(
Defects Liability Guarantee 

 

مكببم بببأن ال... يسببرنا إعإلببى السببادة: ....................................................................

 .................................... قد كفل بكفالة مالية، المقاول: .......مورفنا: ...............

 (       /        خووص العطاء رقم )

........ ............لمتعلق بمشروع:......................بمبلغ:) ................. ( دينبار أردنبي ....

ة بموجب والوياناته فيما يخص أعمال اإلوالحات وذلك ضمانا اللتزام المقاول لتنفيذ جميع التزام

غ المبلبب –بمجببرد ورود أول طلببب خطببي مببنكم  –أحكببام عقببد المقاولببة.وإننا نتعهببد بببأن نببدفع لكببم 

لطلبب المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفبظ أو شبرط، مبع ذكبر األسبباب الداعيبة لهبذا ا

موجبب لوبيانة ببأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخص أعمال اإلوالحات وا

العقبببد، وكبببذلك بوبببرف النظبببر عبببن أي اعتبببراض أو مقاضببباة مبببن جانبببب المقببباول علبببى إجبببراء 

 غال بموجببالدفع.وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إودارها ولحين التسلم النهبائي لششب

لبى عدها بنباء العقد وقيام المقاول ب كمال النواقص واإلوالحات المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجدي

 طلب واحب العمل.          

 .......................توقيع الكفيل / مورف: ....                                                       

 المفوض بالتوقيع: ..................................

 ...............................خ: .............التاري                                                       
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 اتفاقية العقد نموذج

Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم العطاء                                                             :المشروع 

                   
 

 
 2013نة لس............... شهر ......... من..........اليوم ذا ـي هـة فـيـاالتفاق ذهـه حررت

 
 بين

 "األول يقالفره "على اعتبارويمثلها رئيس مجلس المفوضين  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةالعمل  صاحب
 و

 ي"الثان لفريقا" عتبارهعلى ا المقاول السادة ............................ويمثلها .................................
عارض المناقصاة كاان قاد قبال ب ولماا  بتنفيذ المشروع أعاالل  الفريق الثانيراغبا في أن يقوم  الفريق االولكان  لما

 عقد وفقا لشروط ال لتنفيذ أشغال المشروع وانجازها وإصالح أية عيوب فيها  الفريق الثانيالذي تقدم به 

                             

 بين الفريقين على ما يلي: االتفاقتم  دفق
 
المشار إليها  العقدوالتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط  للكلمات يكون - 1

 فيما بعد.
 
 :هذه االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة منالوثائق المدرجة تاليا جزءا ال يتجزأ  تعتبر - 2

 ............................................................. رقم  :القبول"  كتاب" -أ
 .....................................................:  "عرض المناقصة كتاب" -ب
 .....................رقام: ...............................المناقصة ذات األ مالحق -ج
 ...................(: ................................لعامةالعقد )الخاصة وا شروط -د
 ..............: ........................................................المواصفات -ه
 .........(:....................األخرى والجداولالمسعرة )جداول الكميات  الجداول -و

 
  العقد المقبولة" قيمة       -3

 "اإلنجاز" ....................................................... مدة................ 
 ......................................... غرامة التأخير............................. 

 

 ..............القيمة .........................التاريخ.....  .........وصل رسوم طوابع رقم...............
 

 
بتنفيذ  الفريق الثانيوفقا للشروط، يتعهد  للفريق الثانيالمستحقة  القيمةبدفع  الفريق االول قيام إزاء – 4

 .لخاوةاو االلتزام بالقوانين المرعية داخل حدود المنطقة  وإنجازها وفقا ألحكام العقد األشغال
 



 

 2018-72العطاء لوازم رقم 
 المملكة األردنية الهاشمية

 
 مديرية الشؤون المالية

 GCMSMSتوريد وتركيب وتشغيل جهاز مخبري  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2018-لأوتشرين 

 

 

 

 17 من 12 صفحة

 الفريق االولنجازها وإوالح أية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد بتنفيذ األشغال وإ الفريق الثاني قيام إزاء - 5
 لعقد.ا فيدد قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المح الفريق الثانيبأن يدفع إلى 

 
قوانين للك وفقا عاله وذلاالتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أ هذهتقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام  ما على وبناءا

 المعمول بها.

 
 

 األول )واحب العمل( الفريق

 
 (المناقصالثاني ) الفريق

 

 
 رئيس مجلس المفوضين:     االسم

 
 ...: ...............................  التوقيع

 

 
 :   االسم

 
 .: ................................... التوقيع

 
 

 

 -لك :وقد شهد على ذ       -وقد شهد على ذلك:

 
 -التوقيع:

 
 
 
 
 

 
 -التوقيع:

 

 
 -الوظيفة:

 
 مدير الشؤون المالية

 
 
 

 
 -الوظيفة:

 
 رئيس قسم اللوازم واإلشغال
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 : الشروط الخاصةرابعا  

قة العقبة في سلطة منط 2001( لسنة 4تعتبر الشروط الخاصة في نظام اللوازم واألشغال رقم )    

ً بتاريخ طرح ه ا العطاء وجميع ما يتبعها من تعليمات شر االقتصادية الخاصة السارية خاصة  وطا

ً منه بأنه قد طلع   بل بجميعا وقليها وتفهمهعله ا العطاء، وان تقديم عرر المناقص يعتبر التزاما

 العطاء.بنودها إضافة إلى ما سيرد من الشروط الخاصة اإلضافية له ا 

 -: االضافيةشروط ال :خامسا  
  العامة على المبيعاتال ريبة  ةغير شامل ينار االردنيبالداألسعار.   

 دينة في م التوريد والتركيب والتشغيل في مختبرات العقبة الدولية بن حيان

 .العقبة

  واصفاتلالجهزة حسب المدة الزمنية المبينة في المكفالة الصيانة المطلوبة 

 غيل.والتشوالتركيب  من تاريخ التوريدلالجهزة أعتباراً  الفنية

  امريكييجب ان تكون األجهزة المطلوبة ذات منشأ اوروبي أو. 
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  :الفنية المواصفات :ادسا  س

 
Equipment specifications:  

  

Gas Chromatograph -Tandem Mass Spectroscopy detector               
(GC-MS/MS) 

  

A compact high sensitive GC-MSMS system suitable for the analysis of Organo-chlorine 
pesticides, Organo-phosphorous pesticides, Synthetic Pyrethriods, PCBs and VOCs in food 
products and water at <1 ppb level with user friendly software. The system should have a 

Triple Quadrupole geometry, capable of carrying out MS and MS/MS experiments.  

  

The instrument supplier has to demonstrate that the machine is suitable for the analysis of 
Organo-chlorine pesticides, Organo-phosphorous pesticides, Synthetic Pyrethriods, PCBs 
and VOCs in Fish, vegetables and water at < 1ppb level. 

1 Interface 

  
The GC must feature an external screen to provide easy accessibility to the GC and 
immediate interactions with it. 

  

The screen of the GC must provide all needed data, including all temperature and 
pressure/flow parameters, type of carrier gas, carrier gas column pressure, flow rates, split 
flow, detector gas flow rates and all detector parameters 

  

GC should have routine automatic column evaluation procedure and storing the column 
pneumatic resistance. It should also allow an automated correction of the nominal column 
parameters. 

  

The system should be capable of calculating the carrier gas linear velocity and the column 
void time. 

2 Auto Sampler 

  
Auto injector / sampler for Liquid injector (minimum 100 vials) and HS with minimum 60 
sample vials capacity 

  Capable of handling large volume injection with syringe size from 0.5 to 250 μl. 

  Completely programmable from software. 

3 Injector 

  
dual injector : One Split/Splitless as Standard and one additional Programmable 
Temperature Vaporizer (PTV) 

  
The injectors should be able to operate with narrow bore capillary, normal capillary and 
wide bore columns. 

  The injector should allow timed closure/opening of the purge line. 

  Maximum Temperature should be ≥ 400 °C 

  Split Ratio: ≥ 9,000:1 

  Pressure in the range of Range: 0-950 kPa 

4 Oven 

  

The column oven should have an operating range from 0°C to 450°C using the optional 
subambient oven accessory. 
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  Fast heat-up time-100 °C/min or more 

  Fast cool-down time 450 °C to 50 °C within 5 minutes or better 

  The oven temperature stability is within 0.01 °C/ every °C of actual temperature 

  The Operating temperature Range should be 4 °C above ambient to ≥450 °C 

  Backflush (optional) 

  
The system should have column end or mid column backflush to remove unwanted 
components/contaminants/high boilers 

5 Detector-Triple quadrupole 
  Mode (MS)  : It should have Full scan, SIM, combined full scan/SIM. 

  Modes (MS/MS) : It should have MRM , combined MRM/full scan, product ion scan 

  

Software Features                                                                                                                                                            
•It should have Automated MRM Development                                                                                                
• It should have Automated acquisition window adjustment based on retention time                                
• It should have Compound based acquisition method setup 

  The system should have the Latest version of Pesticides Database. 

  Ion Source 
  It should have EI source, with dual filaments, temperature up to 350 °C 

  
The system should have improved ion guide to reduce excited neutral background without 
requiring signal thresholding, background subtraction Or smoothing 

  
Detector -A high sensitivity, high throughput detector with zero dead time, low noise and 
high accuracy at low level detections. 

  The detection system should have linear range >10^6  

  Mass Range 
  The mass range should be 10-1000 a.m.u. or better   

  Mass resolution – 0.4 to 2.5 amu 

  

Scan Speed                                                                                                                                                                          
• The MS should have scan speed > 6000 a.m.u/second or better                                                             
• It should have an ability to acquire more than 50 scans/sec in full scan 

  Pumping Systems It should have a High capacity (>300 L/s He) turbo molecular pump (TMP) 

  
Electron Energy                                                                                                                                                             
•It should have an adjustable electron energy from 0 eV to 130 eV 

  

Emission Current, dual filaments                                                                                                                          
•It should have emission current up to 200 μA, with improved regulation at low current 

  
Transfer Line Temperature                                                                                                                                  
•The Maximum Temperature should be ≥ 350 °C 

  Performance Specifications using octafluoronaphthalene (OFN) 

  Warranty  

  3 years Warranty  

6 PC with printer 

  

Minimum Intel core i5/i7 processor, 2.0 Ghz or more, 19″or more LCD/TFT Monitor, 500 GB 
HDD, DVD Read/Write, 4 GB RAM,4 USB Port or higher configuration for use with the above 
system to be provided. 
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  Reputed Branded automatic back to back colour Laser jet printer should be provided 

  System controller and oparating system 

  
Should have capability to run the mass spectrometer in all the modes specified in Scan 
mode. 

  
Data acquisition, integration, calibration, quantification and QC calculations must be 
automated 

  Manual and Auto tune options should be provided. 

  Automatic MRM/SRM method Development 

  Library searching facility with latest Licensed NIST Library (in CD/ROM Format). 

  
Pesticides and endocrine disruptors, PCB’s, VOC’s, Fatty Acid Methyl Esters, and artificial 
flavors. MRM Database for minimum 800 GC molecules 

7 start up kit 
   Installation kit must be included. 

  

Required gas cylinders (with requisite certificate) for Helium and Argon or Equivalent (1 
each) should be provided with accessories like Gas regulators and gas purification system 
etc., 

  
Required Gas regulators and gas purification systems should be provided, installed and 
commissioned for all the gases used in the instrument including gas tubing, manifold 

7 Accessories and Consumables 
   10ul liquid injection syringe (5 pcs) 

  2.5ml HS syringe (5 Pcs) 

  HS Vials with cap for 10 and 20 ml capacity (50 pcs each). 

  Column Ferrules- injector end and interface end (20 packet each). 

  Septa for injector (30 packeyt each). 

  Appropriate nuts to fit capillary columns to the injector and MS interface (10 each). 

  
Inlet liner for Splitless, Split (with glass/quartz wool at optimum position) and PTV (with 
glass/quartz wool at optimum position) (20 pcs each) 

  O-ring for injector liner (20 pcs) 

  Split vent trap (4 pcs) 

  EI Filaments (4 pcs) 

  Column cutter (4 pcd) 

  Oil mist trap for pump (4 pcs). 

  Tool kit. 

8 installation and training 

  

The supplier will have to carry out successful installation at our laboratory premises (where 
ever the system has to be installed) and provide on – site comprehensive training for 
scientific personnel operating the system (4 lab staff) and support services (lab maintanance 
Engineer) with the system for 3-5 working days . 

  
IQ/OQ/PQ: Installation, Operational and Performance Qualification of the system is 
required  
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 :- جدول الكميات النهائي والخالصة النهائية :سابعا  
ردة روط الواوالشالمواصفات الفنية   حسب أجهزة مخبرية غيلوتش توريد و تركيبالمشروع : 

 -:في وثائق العطاء

 

 : )                         ( يوما   التوريدمدة 

 

 الكمية الوحدة وصف البند الرقم
 سعر الوحدة

 المبلغ اإلجمالي
 

 دينار فلس دينار فلس

1 GCMSMS 1 عدد     

* 
 نسبة الخصم :     )            ( %

 %(       نسبة الزيادة :     )      
 

 
    

   المجموع النهائي فقط: *

 _______________________________________المجموع النهائي كتابة:  ___________

ـاول :  ــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم المقــــ

__________________________________________________ 

:     ــــــخــــــــــــتاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

________________________________________________ __ 

   :    ــــةـــــــــــــــــــــــــــــختم الشركـ

_________________________________________________ 

ـــــــــة :   ______________خلوي هاتف الشركـــــــــــــــــ

_________________________________ 

فاكس الشركــــــــــــــــــة   :    

___________________________________________________ 


