
HOT information Voice: 3716 4521 - 3717 3174 – 3716 5171 – Fax: 3330 5508 - E-mail: hot@hot-information.net 
HOT information GSM: 010 2333 8610 - 010 2333 8612 – 010 2333 8614 - Medical & Scientific Equipment Sector (Med2728) page 1/6 

HOT INFORMATION SERVICE your business information guide 

Tuesday, Apr. 21, 2015 - Issue No. 2728   Medical & Scientific Equipment Sector  ٢٧٢٨العدد رقم  - ٢٠١٥أبريل -٢١ثالثاء  ال  

  جنيها مصريا٦٠٠ اإلشتراك السنوي – تصدر األحد والثالثاء والخميس من كل أسبوع –) هوت إنفورميشن(ة المصرية للمعلومات  المنظوم– تغطية شاملة المناقصات القطاع – القطاع الطبي –جمهورية مصر العربية 
Public Tenders’ Service  - Issued 3 times a week: Sunday, Tuesday & Thursday – Contains all information related to the sector - be fully informed in minutes – 600 EP Annually 

 
تاريخ ال

والمصدر
المستندات 
 نـيـأمـالت المطلوبة

 موعد ومكان 
 فض المظاريف

 كراسةالثمن 
م الجهة المعلنة وعنوانها وعـــموضـال ومكان شرائها

١٩/٤ 
١٥هـ ص 

 ج٥٠٠ لم يذكر لم يذكر لم يذكر
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
 توريد 

 ارات األدوار غي) ١(
 غيارات العمليات ) ٢(
 مستلزمات العمليات) ٣(
 مستلزمات تخدير) ٤(
 القساطر) ٥(
 مستلزمات رعاية مركزة) ٦(
 مستلزمات أدوار) ٧(
 مسالك) ٨(
 تعقيم) ٨(
 الكلى الصناعى) ٩(
 المحاليل) ١٠(

 تسحب الكراسة من اإلدارة بالمبلغ المذكور(
 )٣٠/٤/٢٠١٥وذلك حتى موعد اقصاه 

 مستشفى النيل بدراوي
 إدارة المشتريات 

  المعادى–كورنيش النيل 

١ 

١٩/٤ 
٢٤هـ ص 

U1 ٢٩/٤/٢٠١٥األربعاء  ج٣,٥٠٠ 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج٢٠٠
 )نفس العنوان(

 لعملية ٢٠١٥/ع٢٩مناقصة عامة 
 توريد مالبس مظهرية 

تفويض أو توكيل وصورة من بموجب شراء الكراسة (
ضريبية و السجل التجارى على طلب مدموغ البطاقة ال

 )للعمليتين مدير عام المهمات/ باسم السيد

 شركة القاهرة لتكرير البترول 
 اإلدارة العامة للمهمات

 مسطرد

٢ 

١٩/٤ 
٢٤هـ ص 

U1 ٤/٥/٢٠١٥اإلثنين  ج٣,٥٠٠ 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج٢٥٠
 )نفس العنوان(

 لعملية ٢٠١٥/ع٣٠مناقصة عامة 
 وريد أجهزة قياس ت

 شركة القاهرة لتكرير البترول 
 اإلدارة العامة للمهمات

 مسطرد

٣ 



HOT information Voice: 3716 4521 - 3717 3174 – 3716 5171 – Fax: 3330 5508 - E-mail: hot@hot-information.net 
HOT information GSM: 010 2333 8610 - 010 2333 8612 – 010 2333 8614 - Medical & Scientific Equipment Sector (Med2728) page 2/6 

١٩/٤ 
٢٣ ص خـ

U1 ٣٠/٤/٢٠١٥الخميس  ج٢,٠٠٠ 
 )المظروف الفنى(

 )مبنى العريش(

 ج١٥٠
 )المشتريات والمخازن(

 لعملية ٢٤/٢٠١٤/٢٠١٥رقم مناقصة عامة 
 تجهيز معمل قسم التربية الفنية

 وعيةكلية التربية الن
  دوالب كهربائى–أفران خزف 

 bum mill ماكينة عجن الطين –عجلة خزاف 
 خالط – استاند منضدة دوار –كابينة رش طالء 
 ميزان إلكترونى – ضاغط هواء –للطينات والجلزت 

  ماكينة فرد شرائح الطينات–حساس 

 جامعة بورسعيد 
 اإلدارة العامة للمشتريات والمخازن

 ركزيةإدارة المشتريات الم
  بورسعيد–مبنى العريش 

٤ 

١٩/٤ 
٢٣ ص خـ

U1 ٢٩/٤/٢٠١٥األربعاء  ج٢٢,٠٠٠ 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج٢٠٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
 توريد أجهزة وآالت طبية 

 لقسم العظام

 مستشفى المنشاوى العام
 بطنطا
 

٥ 

١٩/٤ 
٢٣ ص خـ

U1 ١(ج ١,٣٠٠(
)٢(ج ٨٠٠
)٣(ج ١,٠٠٠
)٤(ج ١,٠٠٠

 ٣٠/٤/٢٠١٥الخميس 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج١٥٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
 توريد 

 أدوات كهربائية ) ١(
 أدوات صحية ) ٢(
 مستلزمات نظافة ) ٣(
 مستلزمات مطبخ) ٤(

 مستشفى المنشاوى العام
 بطنطا
 

٦ 

١٩/٤ 
٢٣ ص خـ

U1 U3 ١١/٥/٢٠١٥اإلثنين  %٢ 
 )وف الفنىالمظر(

 )نفس العنوان(

 ج٢٠٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
 توريد أجهزة معامل 

 اإلدارة العامة للتعاقدات -وزارة النقل 
الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى 

 )م.ق.م.ش(والنقل البرى 
 شركة النيل العامة إلنشاء الطريق

 ) م.م.ت.ش(
  محمود طلعت ارع ش٤

 مدينة نصر/  الطيران عارمتفرع من ش
 ٢٢٦٠٤٧٤٦ / ٢٢٦٠٤٧٤٥: ت

 ٢٢٦٠٤٧٤٤: ف - ٢٢٦٠٤٧٤٧

٧ 

١٩/٤ 
٢٣ ص خـ

U1 U3 لى إ يستكمل ج٣,٠٠٠
 عند الرسو% ٥

 ٥/٥/٢٠١٥الثالثاء 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج٤٠٠
 )نفس العنوان(

  عامة لعمليةممارسة
 توريد جهاز إكتشاف جينات توافق األنسجة

  وزارة الصحة
 أمانة المراكز الطبية المتخصصة
 معهد ناصر للبحوث والعالج

 إدارة المشتريات
  شارع كورنيش النيل١٣٥٩

  القاهرة–شبرا 

٨ 

١٩/٤ 
٢٣ ص خـ

U1 U3 يستكمل ج٥٠,٠٠٠ 
 عند الرسو% ٥لى إ

 ٧/٥/٢٠١٥الخميس 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج٤٠٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
 ستلزمات طبيةتوريد م

 وزارة الصحة 
 أمانة المراكز الطبية المتخصصة
 معهد ناصر للبحوث والعالج

٩ 

١٩/٤ 
٢٣ ص خـ

U1 U3 لى إ يستكمل ج٣,٠٠٠
 عند الرسو% ٥

 ٩/٥/٢٠١٥السبت 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج٣٠٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
 توريد كيماويات ومستلزمات 

 ت الخلية الوراثية معمل كروموزما

 وزارة الصحة 
 أمانة المراكز الطبية المتخصصة
 معهد ناصر للبحوث والعالج

١٠ 
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١٩/٤ 
٢٣ ص خـ

U1 U3 يستكمل ج١٥,٠٠٠ 
 عند الرسو% ٥لى إ

 ١١/٥/٢٠١٥اإلثنين 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج٣٠٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
 توريد سرنجات ومستلزمات طبية

 وزارة الصحة 
 أمانة المراكز الطبية المتخصصة
 معهد ناصر للبحوث والعالج

١١ 

١٩/٤ 
٢٣ ص خـ

U1 U3 لى إ يستكمل ج٢,٥٠٠
 عند الرسو% ٥

 ١٢/٥/٢٠١٥الثالثاء 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج٢٥٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
 أعمال مكافحة الحشرات 

 وزارة الصحة 
 ز الطبية المتخصصةأمانة المراك

 معهد ناصر للبحوث والعالج

١٢ 

١٩/٤ 
٢٣ ص خـ

U1 U3 يستكمل ج٥٠,٠٠٠ 
 عند الرسو% ٥لى إ

 ١٣/٥/٢٠١٥األربعاء 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج٤٠٠
 )نفس العنوان(

  عامة لعمليةممارسة
 توريد أفالم أشعة

 وزارة الصحة 
 أمانة المراكز الطبية المتخصصة

 لبحوث والعالجمعهد ناصر ل

١٣ 

١٩/٤ 
 ٩ج ص 

U1 ٦/٥/٢٠١٥األربعاء  ج ٣٧,٠٠٠ 
 )المظروف الفني(

 )نفس العنوان (

 ج٢٧٥
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية 
 توريد إحتياجات المستشفيات 

 فرع شمال غرب الدلتا والمخازن العامة 
 من مالبس وكساوى عاملين ومفروشات

سة اإلستسفسارات مدة سريان العطاء ثالة أشهر وجل(
 )٢٦/٤/٢٠١٥يوم 

 الهيئة العامة للتأمين الصحى 
 فرع شمال غرب الدلتا 

 مستشفى جمال عبد الناصر 

١٤ 

٢٠/٤ 
١٧ صهـ 

U1 يستكمل ج ٣٠,٠٠٠
 عند الرسو% ٥لى إ

 ٢٧/٤/٢٠١٥اإلثنين 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج)ألف(١٠٠٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
 تركيب مشروع توريد و

 أجهزة الجيم الرياضى 
 بمجمع ألعاب الماء األوليمبى

 نادى سموحة الرياضى اإلجتماعى 
 شارع فيكتور عمانويل

  األسكندرية–سموحة 
  ٤٢٧١١٤٤/٠٣: ت

١٥ 

٢٠/٤ 
٢٤ صهـ 

U1 S1 T1  ٣/٥/٢٠١٥األحد  ج١٠,٠٠٠
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج١٠٠
 )نفس العنوان(

 لعمليةعامة ممارسة 
 أعمال النظافة بالمعهد 

  للكلى والمسالك البوليةالمعهد القومى
  مكرر شارع الحرية٤

  القاهرة–المطرية 

١٦ 

 
 المؤسسة المصرية للتطعيمات 

 المؤتمر العلمى الرابع لألمراض المعدية والتطعيمات
  مساء٥ الساعة ٢٠١٥ أبريل ٢٤الجمعة 

 فندق فيرمونت هليوبوليس
 ى مجانا الطباء األطفال بشرط التسجيل المسبقالحضور العلم

 ٠١١١٧٠٠٩٦٠٢:  تICCلإلستعالم 
 )١٥ ص ٢٠/٤األهرام (
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 د موردينـ قي
تاريخ ال

والمصدر
آخر موعد لتقديم  المستندات المطلوبة

 مستندات القيد
 كراسةالثمن 

م الجهة المعلنة وعنوانها وعـــموضـال ومكان شرائها
١٩/٤ 

٢٤هـ ص 

 م.ض% ١٠+ ج ١٠٠ ٣٠/٦/٢٠١٥الثالثاء  -
 )نفس العنوان(

 فتح باب قيد فى سجل الموريد والمقاولين
للقطاعين العام والخاص وكذلك الوكالء التجاريين 

 وقطاع األعمال للعامين الماليين
٢٠١٦/٢٠١٧ – ٢٠١٥/٢٠١٦ 

 فعلى الرغبيين فى القيد أو تجديد قيدهم الحصول (
 )دارةعلى كراسة الشروط من اإل

 وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
 الشركة القابضة لكهرباء مصر
 شركة األسكندرية لتوزيع الكهرباء
 اإلدارة العامة للمشتريات والعقود

  شارع سيدى المتولى٩
 ٣٩٣٥٧٢٦ – ٣٩٣٥٧٢٧: ت

 ٣٩٣٦٢٨٩: ف

١ 

٢٠/٤ 
٢٤ص هـ 

S1 S2 S5 T1 R1 - ج١٠٠ 
 )نفس العنوان(

 وردين والمقاولين فتح باب قيد فى سجل الم
 ٢٠١٥خارجي لعام / محلي 

معدات وخطوط االنتاج (مجموعة االنتاج ) ١(بند 
 خامات – كيماويات صناعية وخامات انتاج –الكيماوية 

اكياس ، زجاجات بالستيك ، صفيح ، كرتون (تغليف 
 )الخ..غازات صناعية /بولي اثيلين

 – أجهزة –كيماويات (مجموعة المعامل ) ٢(بند 
 )هزة قياس وتحكمأج

 أجهزة –مهمات وقاية (مجموعة متنوعات ) ٦(بند 
 أدوات – أدوات نظافة – معدات اطفاء –تكييف 
 )صحية

يتم استالم نسخة من طلب القيد بسجل الموردين من (
مقر الشركة مقابل سداد قيمة النسخة ويتم تقديم الطلبات 
موضحا بها نوع القيد محلي او خارجى باسم السيدة 

 رئيس قطاع التموين والمخازن على ان / محاسبال
 )يرفق بها المستندات المطلوبة 

  للكيماويات المتخصصة–شركة أبو زعبل 
  القليوبية–أبي زعبل 

 ٢٦٢٦٥٠٦٠ – ٢٦٢٦٥٠٥٨: ت
 ٢٦٢٦٥٠٣٦ – ٢٦٢٦٥٠٣٥: ف

٢ 

 
 أمريكى دوالر رويو إسترلينى جنيه سعودى ريال  كويتىدينار اإلمارات درهم الذهب ج 21 عيار 18 عيار

220.32 257.04 2056.32 2.0749 2.0637 25.2755 25.0794 2.0320 2.0205 11.4250 11.2874 8.2537 8.1212 7.6301 7.5800 

 العمالت

 والذهب
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ALARM 
 اريخت HOTعالن عن المناقصة فى إليانات اب

مسلسل لجلسةا لتاريخا العدد
 علنةملجهة الا لموضــــوعا

  السويسمستشفيات جامعة قناة توريد أدوية الفيتاميناتعملية  ٣ / ٢٤ ٢٧١٧ ٢٣  ٤/  ٢٦

  الصحى بالجيزةاإلدارة العامة للصرف  جهاز قياس تصرف لمحطة رفع البدرشين٢توريد وتركيب عدد عملية  ٢ / ٢٦ ٢٧١٨ ٤  ٤ / ٢٦

 جامعة األزهر مستشفى باب الشعرية المراريةممارسة توريد مستلزمات مناظير القنوات  ٤ / ٧ ٢٧٢٣ ٣  ٤ / ٢٦

 جامعة قناة السويس المستشفى الجامعى توريد أظرف لألقسام التشخيصية واألورامعملية  ٤ / ٨ ٢٧٢٣ ١٣  ٤ / ٢٦

 ات الطبيةقطاع الخدم - وزارة الداخلية التعاقد على أجهزة لقسم األورام بمستشفى الشرطة بالعجوزةعملية  ٤ / ١٠ ٢٧٢٤ ٥  ٤ / ٢٦

 قطاع الخدمات الطبية - وزارة الداخلية التعاقد على أجهزة وماكينات أسنان لمستشفى الشرطة بمدينة نصرعملية  ٤ / ١٠ ٢٧٢٤ ٦  ٤ / ٢٦

 اس والمعايرةوزارة الدولة لشئون البحث المعهد القومى للقي  عملية توريد األجهزة الخاصة بمعمل القياسات الحرارية ٤ / ١٠ ٢٧٢٤ ١٣  ٤ / ٢٦

 وزارة الصحة المركز القومى لنقل الدم توريد الكيماويات واألمصال المبوبةعملية  ٤ / ١١ ٢٧٢٤ ١٦  ٤ / ٢٦

 الجمعية المشتركة لإلصالح الزراعى ممارسة توريد إضافات أعالف لصيدلية النور البيطرية بدكرنس ٤ / ١١ ٢٧٢٤ ١٩  ٤ / ٢٦

 الجمعية المشتركة لإلصالح الزراعى رسة توريد لقاحات ومطهرات لصيدلية النور البيطرية بدكرنسمما ٤ / ١١ ٢٧٢٤ ٢٠  ٤ / ٢٦

 هيئة النقل العام بالقاهرة المجموعة الثالثة عملية توريد أجهزة طبية ٤ / ١١ ٢٧٢٤ ٢٣  ٤ / ٢٦

 السويس مستشفيات جامعة قناة توريد أدوية مضادات التجلطعملية  ٣ / ٢٤ ٢٧١٧ ٢٤  ٤ / ٢٧

 وزارة الدولة لشئون البحث المعهد القومى للقياس والمعايرة عملية إنشاء غرفة لزوم تركيب ميزان مقارنة والخاص بمعمل الكتلة ٤ / ١٠ ٢٧٢٤ ١٤  ٤ / ٢٧

 وزارة الصحة المركز القومى لنقل الدم  ممارسة توريد أكياس جمع الدم ٤ / ١١ ٢٧٢٤ ١٧  ٤ / ٢٧

 مستشفيات جامعة المنوفية  توريد جهاز موجات فوق صوتية عملية  ٤ / ١٥ ٢٧٢٦ ٥  ٤ / ٢٧

  السويس باإلسماعيليةمستشفيات جامعة قناة توريد أدوية الرمدعملية  ٣ / ٢٤ ٢٧١٧ ٢٥  ٤ / ٢٨

 مؤسسة مستشفى أورام األطفال توريد أدوية عالج كيماويعملية  ٤ / ٤ ٢٧٢١ ١٣  ٤ / ٢٨

 الهيئة القومية لسكك حديد مصر وزارة النقل ١١٧٦٢عملية إصالح وتجهيز أنظمة قياس فحص السكة والمركبة على العربة رقم  ٤/  ٤ ٢٧٢١ ١٧  ٤ / ٢٨

 مؤسسة مستشفى أورام األطفال توريد سرنجات وكانيوالت وريديةعملية  ٤ / ٦ ٢٧٢٢ ٩  ٤ / ٢٨

 جامعة دمنهور  ا الحيوان بكلية الطب البيطرى وأجهزة علمية لكلية العلومتوريد أجهزة علمية لمشروع بانورم ٤ / ١٠ ٢٧٢٤ ٨  ٤ / ٢٨

 وزارة الصحة المركز القومى لنقل الدم  توريد أطقم الكشف عن األمراضعملية  ٤ / ١١ ٢٧٢٤ ١٨  ٤ / ٢٨

 مستشفيات جامعة عين شمس  عين شمس الجامعىمم لقسم الرمد مستشفى ٢عبوة % ٢ و ٤ممارسة توريد محلول ميثايل سليلوز  ٤ / ١٤ ٢٧٢٦ ٣  ٤ / ٢٨

 مستشفيات جامعة المنوفية  توريد مستلزمات لزوم إصالح األجهزة الطبيةعملية  ٤ / ١٥ ٢٧٢٦ ٦  ٤ / ٢٨

 المركز الطبي لسكك حديد مصر إلخ...توريد مستلزمات وحدة قسطرة القلب على أن تقوم الشركة بالقيد فى سجل الموردين بالمركز و سداد ٤ / ١٦ ٢٧٢٧ ١٢  ٤ / ٢٨
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 جامعة أسوان مستشفى أسوان الجامعى عملية توريد مستلزمات الكلى الصناعى ٣ / ١٠ ٢٧١١ ١٢  ٤ / ٢٩

  السويس باإلسماعيليةمستشفيات جامعة قناة )١(توريد أدوية التخدير عملية  ٣ / ٢٤ ٢٧١٧ ٢٦  ٤ / ٢٩

 شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء  جهد بالعصاعملية توريد مبينات ٤ / ٦ ٢٧٢٢ ٧  ٤ / ٢٩

 مستشفيات جامعة عين شمس   دخل لرسم المخ٢٥ قناة وما ال يقل عن ٦٤ممارسة توريد جهاز رسم مخ بالكمبيوتر ال يقل عن  ٤ / ١٤ ٢٧٢٦ ٤  ٤ / ٢٩

 ويس السمستشفيات جامعة قناة )٢(توريد أدوية التخدير عملية  ٣ / ٢٤ ٢٧١٧ ٢٧  ٤ / ٣٠
 

 الرمز المستند المطلوب الرمز المستند المطلوب

 T1 البطاقة الضريبية R1 بطاقة القيد بإتحاد المقاولين

 T2 شهادة الضريبة العامة للمبيعات R2 أصل شهادة البيانات الصادرة من اإلتحاد

 T3 آخر إقرار ضريبي R3 بطاقة مقاولي القطاع الخاص

 T4 أسعار العطاء شاملة ضريبة المبيعات R4 خاصالعملية بين مقاولي القطاع العام وقطاع األعمال والقطاع ال

 T5 صورة معتمدة آلخر ميزانية V1 إبداء األسبابدون للجهة الحق في قبول أو رفض العطاء 

 S1 السجل التجاري V2 إبداء األسبابدون العطاء تجزئة للجهة الحق في قبول أو رفض أو 

 S2 سابقة أعمال V3 ابإبداء األسبمع للجهة الحق في قبول أو رفض العطاء 

 S3 عقود توريد مماثلة معتمدة من الجهات التي تم التعاقد معها V4 إبداء األسبابمع للجهة الحق في قبول أو رفض أو تجزئة العطاء 

 S4 عقد تأسيس الشركة V5 للجهة الطارحة الحق في تجزئة العطاء

 S5 اريين س وكالء تج١٤إستمارة  P1 العملية بين الشركات المتخصصة

 S6  س سجل مستوردين٤إستمارة  P2 العملية بنظام النقاط

 S7 بطاقة الرقم القومي لصاحب الشركة P3 العملية قابلة للتجزئة

 S8 شهادة السجل الصناعي P4 يتم إحضار أصول المستندات لإلطالع

 S9 شهادات األيزو P5 يمكن اإلطالع على الكراسة لدى الجهة الطارحة للعملية

 U1 العملية بنظام المظروفين فني ومالي P6 يرفق بالعطاء البرنامج الزمني

 U2 العملية بنظام المظروف الواحد P7 يرفق بالعطاء أصل كراسة الشروط معتمدة ومختومة بخاتم الشركة

 U3 يسدد التأمين نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بخطاب ضمان غير مشروط P8 مطلوب كتالوجات

 U4 المحكمة اإلقتصادية/ شهادة عدم إفالس من وزارة العدل  P9 راسة بتفويض معتمد صحة توقيع من البنك أو توكيل رسميتباع الك

 U5 للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر مع تقديم الرقم القومي للشركات الصادر من الصندوق اإلجتماعي% ١٠تباع الكراسة بخصم 
 


