
  

 كهربائية انعاش ألسـّرة الفني الشــروط دفتـر
The Technical Condition Book of Electric Resuscitation Bed  

 
  The Required:                                                                                                          المطلوب

1- 1- Electric Resuscitation Bed  
2-    QTY /   /   

2- All items of the condition book should be   replied by 
the bidder clearly and one by one 

(   ) عدد  كهربائي انعاش سرير-1  
  وبشكل بندا ً بندا ً الفني الشروط دفتر على اإلجابة-2

.وصريح واضح  

The Technical specification :  
 : يةالفن المواصفات

1- Operating  voltage: 220V ±10% , hand  control unit 
should  be specified  by the bidder  . 

 من توصيفها يتم) تحكم ةلوح بواسطة %10 ± فولت 220 بالكهرباء يعمل-1

 ( وميزات تحكمات من تحويه بما العارض قبل

2-Consist of  four jointed parts  ( steady seat +  three  

movable )  

 electric adjustment of (back rest  and  knee  section )  . 

 their angles  should   be specified by  the bidder  . 

   Back rest section ( 60 ) degree at least . 

  متمفصلة مقاطع أربع من مؤلف يكون أن -2

 (   حركةمت مقاطع ثالث+   الثابت المقعد مقطع)  

 . كهربائي  الركبة زاوية و الظهر بمقطع  التحكم آلية 

(  60) عن الظهر مقطع زاوية تقل أال على)  منهما لكل الزاوية تحديد مع 

 .(    درجة

3-  Electric hight adjustment , Height range   (30 cm ) at 

least and should  be  specify by the  bidder  .           

 مجاله اليقل كهربائي باالرتفاع التحكم -3

  مجاله تحديد العارض وعلى سم 30 عن

 

4- Trendelenburg and Revers-Trendelenburg   (electric 

movement) should be specified by the bidder.   

5- Fast  CPR  position 

 

 

 6- Length  and width specified by the bidder   

 السرير ميالن ازواي تحديد العارض على -4

 (Trendelenburg and Revers-Trendelenburg بهتتا والتتتحكم 

  كهربائي

 بحيت  واحتد  حركتة و ستريع بشتكل CPR وضتعية السترير يحقت  ان يجب -5

 . الصفر إلى السرير أجزاء جميع تتحول

 .                 العارض يحدده السرير وعرض طول -6

  

7- Mobile on   one anti – static castor at least ,  two of 

which with brakes ( central break is prefferred  )  

,(manufactoring material + diameter + code  )    should be 

specified by the bidder  

 

 منهتتا ثنتتاناو الستتاكنة للكهربتتاء مقتتاو  األقتتل علتى  أحتتد ا  بتتدواليب متزود -7

 متتاد  العتتارض يتتركر ،  المركزيتتة  الفرملتتة ويفضتتل للفرملتتة قابلتتة األقتتل علتتى

   طرازالو والقطر الصنع

8- Supplied with safety shock wheels installed   on the 

sides of the bed. 

  متتتتتتن للحمايتتتتتتة األربعتتتتتتة الستتتتتترير جوانتتتتتتب علتتتتتتى بمصتتتتتتدات متتتتتتزود -8

  الصدمات     

9- Supplied with safety rails with ability to fix and move 

them up & down . (manufactoring material is preferred 

to be ABS  +       dimension s + code) should be specified 

by the bidder. 

 إمكانية مع  واالنخفاض لالرتفاع قابلة السرير جانبي على بحواجز مزود -9
 الطراز+  األبعاد+     الطالء مع الصنع ماد  العارض يركر)  ايةللحم التثبيت

  البالستيكية  A BS   من مصنوعة تكون أن يفضل( 

 



  

10- The ( base – sections  -frames …. ( made of high 

quality , durability,  Anti-rust, anti-corrosion and 

chemical resistance  material and coated with non-

conducted material  and should be specified by the 

bidder . 

 – العتتوارض – القاعتتد ) الطتتالء متتع الستترير صتتنعال متتاد  تكتتون أن -10

 الجويتتة الظتترو  ومقاومتتة والصتتدأ للتآكتتل قابلتتة وغيتتر متينتتة   ...  المقتتاطع

 الحتترار  و للكهربتتاء ناقلتتة وغيتتر التطهيتتر فتتي المستتتخدمة الكيماويتتة والمتتواد

 .بالتفصيل خصائصها و نوعها العارض يحدد

11- The safety load should be specified by the bidder at 

least (160) kg   .   

        

 كت  160 عتن يقتل ال بحي السترير يتحملته الري الوزن العارض يحدد -11

. 

12- Supplied with suitable mattress (corresponding 
with beds’ movements( and the mattress  should be 
covered by non- absorption, easy to clean envelope 
and preferred to be  non - sewing its dimensions , 
material with cover  , code    should be specified by   
the bidder  .  

 الستتترير مقتتتاطع لحركتتتات مطاوعتتتة عتتتالي ضتتت   ذات بفرشتتتة يتتتزود أن-12

 تكتون أن ويفضتل التنظيتف وسهل للسوائل نافر غير غال  ضمن وموضوعة

 والطتراز  صنعها وماد  وأبعاد ا الفرشة سماكة  العارض ويحدد مخيطة غير

  ال طاء صنع وماد   لها المواف 

   

13- Supplied with infusion rod, urine bag holder   waster 

receptacle.  

  المفرزات جمع أكياسو البول ألكياس وحوامل سيرو  بحوامل مزود -13

15- Easy motions without exerting efforts .                         

 

  كبير جهد برل والتتطلب سهلة السرير حركات كافة تكون أن -15

 
 

14 - Head and foot ends are removable for  emergency 
(manufactoring material ( prefer to be ABS ) + code) 
should be specified by the bidder. 
 

 15- X-ray  Radio –Translucent ( back section  )     

16- Preferred to supply with alternative adjustement  in    

case of electricity  failure   

 الحاالت  في بسهولة للسرير والخلفي األمامي الحاجز ازالة إمكانية -14
 تكون أن يفضل   ( الطراز+  الطالء مع الصنع ماد  العارض يركر)  الطارئة

 البالستيكية  A BS  من مصنوعة
    X-Ray السينية لألشعة نافر( الظهر) مقطع يكون أن -15
  هربائيالك التيار فشل حال في بديلة يدوية آلية وجود يفضل - -16

 

 
 

 :Special conditions :الخاصة الشروط

 

 العارض ويقد  الصحة وزار  لدى مسجلين والجهاز الشركة تكون أن -1

 العارض ويقد  الوزار  من أصوال ً مصدقة التسجيل وثيقة عن صور 

 .الجهاز عليها الحاصل الجود  شهادات عن صور 

1-  1- The company and the equipment are registered in the 

Ministry of Health and the bidder  should present a 

copy of the required legalized certificates a copy of 

quality certificate is presented by the bidder. 

 والصيانة للتش يل الالزمة الفنية الوثائ  كافة بتقديم العارض يلتز  -2

 العرض رسو عند منقوصة غير صليةاأل المخططات مع والمعاير 

 .عليه

2- 2-The bidder should submit all the relevant ,original 

documents  ( operating , maintenance and calibration ) 

when the offer is accepted. 

 فنية نشرات أو أصلية كتالوكات الفني عرضه ضمن العارض يرف  -3

 الفنية المعلومات كافة توضح صانعةال الشركة من ومعتمد  موثقة

 . وملحقاته للجهاز

3- 3- The bidder should offer original technical data  

4-      Or data sheets certified by the manufacturer 



  

clarifying the technical information of the  

5-      equipment and its accessories. 

 يركر – مجدد غير وجديد التصميم ي حد الجهاز يكون أن يجب -4

 .المعروض للموديل إنتاج أول تاريخ العارض

6- 4-The equipment should be of a recent design, 

7-  and the first production year should be mentioned by 

the bidder . 

 األساسية ومكوناته للجهاز الصنع وبلد المنشأ بلد العارض يحدد -5

 .والملحقات

8- 5-The bidder should mention the country of  origin and 

manufacture for the equipment and its main 

components and the accessories. 

   The bidder should mention any additional-6 .الجهاز بها يتمتع التي اإلضافية المواصفات العارض يركر -6

   specifications of the equipment .  

 خمس ولمد  طلبها حين التبديلية القطع كافة بتأمين العارض يلتز  -7

  .الضمان فتر  بعد سنوات
7-The bidder undertakes to supply all the spare parts 

whenever they are required  for 5 years after the warranty 

period . 

 في ومتمماته أجزائه بكافة جهازال وتش يل وتركيب بنقل العارض يلتز  -8

 ويح  لرلك، المستلزمات كافة تقديم مع اإلدار  تحدده الري الموقع

 .المحدد  األجهز  تركيب أماكن من % 25 ت ير أن للوزار 

8-The bidder undertakes to transport , install and 

operate the equipment with its all accessories and 

provides any requirements into the site . 25 % of 

installation site could be changed by the ministry 

 المتتتالي عرضتتته ضتتتمن مستتتعر  التبديليتتتة بتتتالقطع قتتتوائم العتتتارض يقتتتد  -9

 .الفني العرض مع  مسعر غير ونسخة
 9- The bidder should supply a price lists of the 

spare parts within the financial offer and unfixed-

price copy within technical offer. 

 
 من كامل ميالدي عا  والتش يل والتركيب الصنع جود  ضمان فتر  -10 

 فترات تضا  الجهاز توقف حال وفي األولي، االستال  ضب  تاري 

  .القانونية المهل مالحظة مع الضمان لفتر  التوقف

11-A-one  year manfacture quality,installation, operation 

period warranty beginning from the primary delivary date.In 

case of the equipment is stopping the period of stopping is 

added to warrenty period with respect of the legal period . 

 الوقائية الصيانة عمالأ كافة بإجراء الضمان فتر  خالل العارض يلتز  -11

 ال مد  خالل اإلصالح أعمال وإجراء الصانعة الشركة توصيات حسب

 .العطل عن اإلبالغ تاريخ من ساعة 48 تتجاوز

13-During the warranty period the bidder should carry out 

all the preventive maintenance according to the 

manufacturer’s directions ) instructions )  , and repair it 

during 48 hours of the declared date of a fault . 

 ورشة يعتمد أن أو صيانة ورشة العارض لدى يتوفر أن يجب -12

 وفنيون مهندسون بها يعمل المورد  األجهز  بصيانة متخصصة

  .الالزمة والتجهيزات باألدوات ومزود  متخصصون

14-The bidder should have or specify                           a 

maintenance workshop with the required tools and 

equipment containing  engineers as well as technicians .  

 

 


