
  

 كهرابئيةوالدة  ألسـّرة  دفتـر الشــروط الفين

The Technical Condition Book of Electric delivery Bed  

 
  The Requiredاملطلوب :                                                                                                         

1- 1- Electric   delivery Bed  
2-    QTY /   /   

2- All items of the condition book 

should be   replied by the bidder clearly 

and one by one 

(   ) عدد  كهربائيوالدة سرير -1  
 اإلجابة على دفتر الشروط الفني بندًا بندًا وبشكل -2

وصريح . واضح  
The Technical specification :  املواصفات الفنية : 

1- Operating  voltage: 220V ±10% , 

control unit should  be specified  by the 

bidder  . 

جهاز بواسطة  %10 ±فولت  220يعمل بالكهرباء -1
)يتم توصيفه من قبل العارض بما تحويه من تحكم  

 تحكمات وميزات (
2-Consist of  three parts : 
 

- Head and back support ( one Part ) . 

- Seat. 

     - Leg support ( detachable or  

retractable) ) 

Bed platform preferred  to be removable 

for cleaning . 

 إلى ثالثة أقسام منفصلة : الترس مجزأ  -2

 مسند الرأس والظهر ) قطعة واحدة ( -      
 المقعد -      
   مسند األطراف السفلية ) قابل للفك والتركيب-
 ضمن السرير( السحب او 

 لإلزالةويفضل أن يكون سطح السرير قابل 
 والتنظيف 

 
3-  following bed  movement is electric : 

   3-1-Back support ,angle ( 60 )degree 

at least should  be  specified by the  

bidder   

   3-2- hight adjustment , Height range   

(30 cm ) at least and should  be  

specified  by the  bidder  .              
 

 كهربائية :التالية   حركات السرير -3
بحيث ال تقل  العارض الزاويةمسند الظهر ويحدد  - 3-1
 درجة. (60عن )
 

( ساام وعلااى  30)   عاان  اليقاال مجالااه االرتفااا  3-2-
 .ه العارض تحديد

 

3-3- Trendelenburg movement and 

 ( Revers-Trendelenburg is preferable )    

angle should be specified by the bidder.   

 

 

ماااا    Trendelenburg)) حركااااة   - 3-3

ويفضاااااااااااااااااااااااال وجااااااااااااااااااااااااود     تحديااااااااااااااااااااااااد الزاويااااااااااااااااااااااااة 

Trendelenburg reverse – 



  

4-CPR movement for emergency, 

adjustment should  be  specified  by the  

bidder  .    
 

 5- Length (190 )cm at least   and width 

specified by the bidder   

لحالااااة الطااااوار  يحاااادد     CPRماااازود بحركااااة  -4 

 ة الحركة العارض آلي

وعااارض ( سااام   190السااارير ال يقااال عااان ) طااو   -5

    . السرير يحدده العارض

  

6- dual castor  ,one anti – static at least ,  

with brakes ( central break is prefferred  )  

,(manufactoring material + diameter + 

code  )    should be specified by the 

bidder  

 

مقاوم  أحدها  على األقل   مزدوجة  مزود بدواليب -6
ويفضااال يحااادد العاااارض آلياااة الفرملاااة للكهربااااء السااااكنة 

لعااااااارض مااااااادة الصاااااان  ياااااا كر االفرملااااااة  المركزيااااااة    
 طراز الو  والقطر

  
7- Supplied with safety side  rails with 

ability to fix and move them up & down 

. (manufactoring material is ABS or 

equal    

مزود بحواجز على جانبي السرير قابلة لالرتفا   -7
ن أن تكو يجب  إمكانية التثبيت للحماية م واالنخفاض 
من أوما يعادلها  البالستيكية ABSمادة مصنوعة من 
 البالستيك.

 
8- 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 . 

ما  الطاالء) القاعادة  السارير صان الأن تكون ماادة  -8
( متيناااااة و يااااار    ... المقااااااط    –العاااااوارض       –

والمااواد قابلااة للتلكاال والصاادأ ومقاومااة الظااروف الجويااة 
و يار ناقلاة للكهربااء  الكيماوية المستخدمة فاي التطهيار

و الحااااااااارارة يحاااااااااادد العااااااااااارض نوعهااااااااااا و خصائصااااااااااها 
 لتفصيل.با

9- The safety load weight should be 

specified by the bidder at least (180) kg   

.   

        

 الاا ي يتحملااه الساارير اآلماان يحاادد العااارض الااوزن  -9
 .  ( كغ 180بحيث ال يقل عن )



  

10- Supplied with suitable mattress 

(corresponding with bed function)  

The cover should be durable , non- 

absorption, easy to clean , anti 

bactirial ,and preferred to be 

removable . 

  Mattress (dimensions , material , 

thickness , density ,cover  ) should be 

specified by   the bidder  .  

 وظيفاة مناسابة لأن يزود بفرشاة  ات ضا ع عاالي -10
 ياااار نافاااا  متااااين  رير وموضااااوعة ضاااامن  ااااالف الساااا

مضاااااد للبكتريااااا يفضاااال أن   للسااااوائل وسااااهل التنظيااااف
مواصافات الفرشاة ويحدد العاارض  يكون قابل للفصل  

( الكثافااااة  –السااااماكة  –األبعاااااد -مااااادة الصاااان   ) 
 ,   وال طاء

   
11- Supplied with internal battery, 

automatic charger, should be specified by 

the bidder. 

ببطاريااااة داخليااااة  ات شااااحن اوتوماااااتيكي ماااازود   -11
يحااااادد العااااااار ض  حركااااااات السااااارير الكهربائيااااااةتحقااااا  

  مواصفاتها  .
12- provided with anti –fluid leak 

(controller ,power supply) , 

Protection class IP mentioned by the 

bidder).                         

 

ممانعاااة ضاااد تسااارب  يجاااب أن يحقااا  السااارير - 12
 حماياة السوائل للبوردات والتحكمات الكهربائياة )درجاة ال

IP   ) 

13 - Head and foot ends are removable 

for  emergency (manufactoring material 

 is  ABS or equal  )  

 

 14- supplied with the following 

accessories :   

 

   14-1 - infusion rod 

   14-2- adjustable, jointed  leg rests 

    (Pair) with straps. 

   14-3- durable hand grips (pair).  

14-4-Waste  receptacle (stainless steel   ),  

detachable . 

 

  

إمكانية ازالة الحاجز األمامي والخلفي للسرير  -13
مصنوعة أن تكون يجب  بسهولة في  الحاالت الطارئة

 أو ما يعادلها من البالستيك .  A BSمن  
أن يزود السرير باالكسسوارات التالية م  كافة  -14

 مستلزمات التركيب  : 
 حامل سيروم   -14-1  

 ) زوج ( م  الحزام متمفصل  ساقحامل   -14-2
        
 (.بالطرفين شديدة الثبات )زوج لليدمساكة  -3- 14
 اء للفضالت ) الوعاء مصنو  منوع-4-   14

 الستانلس ستيل ي كر العارض عياره (        
 قابل للفك والتركيب .         

  
 

 



  

 
 :Special conditions الشروط الخاصة:

 

أن تكون الشركة والجهاز مسجلين لدى وزارة الصحة  -1
ويقدم العارض صورة عن وثيقة التسجيل مصدقة أصواًل 

العارض صورة عن شهادات الجودة  من الوزارة ويقدم
 الحاصل عليها الجهاز.

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. 

يلتزم العارض بتقديم كافة الوثائ  الفنية الالزمة للتش يل  -2
والصيانة والمعايرة م  المخططات األصلية  ير 

 .عند رسو العرض عليه منقوصة

2- 2-The bidder should submit all the relevant 

,original documents  ( operating , maintenance 

and calibration ) when the offer is accepted. 

أو  يرف  العارض ضمن عرضه الفني كتالوكات أصلية -3
توضح  نشرات فنية موثقة ومعتمدة من الشركة الصانعة

 كافة المعلومات الفنية للجهاز وملحقاته .

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. 

يجب أن يكون الجهاز حديث التصميم وجديد  ير مجدد  -4
 ي كر العارض تاريخ أو  إنتاج للموديل المعروض . –

6- 4-The equipment should be of a recent design, 
7-  and the first production year should be 

mentioned by the bidder . 

يحدد العارض بلد المنشأ وبلد الصن  للجهاز ومكوناته  -5
 األساسية والملحقات .

8- 5-The bidder should mention the country of  

origin and manufacture for the equipment and 

its main components and the accessories. 

افية التي يتمت  بها ي كر العارض المواصفات اإلض -6
 الجهاز .

6-The bidder should mention any additional   
   specifications of the equipment .  

 

يلتزم العارض بتأمين كافة القط  التبديلية حين طلبها  -7
  ولمدة خمس سنوات بعد فترة الضمان.

7-The bidder undertakes to supply all the 

spare parts whenever they are required  for 5 

years after the warranty period . 

يلتزم العارض بنقل وتركيب وتش يل الجهاز بكافة أجزائه  -8
 ومتمماته 

8-The bidder undertakes to transport , install 

and operate the equipment with its all 

accessories and provides any requirements 

into the site .  

جودة الصن  والتركيب والتش يل عام  فترة ضمان-9
 ميالدي 

9-A-one  year manfacture quality,installation, 

operation period warranty. 

 During the warranty period the bidder-10يلتزم العارض خال  فترة الضمان بإجراء كافة أعما   -10



  

الصيانة الوقائية حسب توصيات الشركة الصانعة 
جراء أعما  اإلصالح   48خال  مدة ال تتجاوز وا 

 ساعة من تاريخ اإلبالغ عن العطل .

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 

. 

يجب أن يتوفر لدى العارض ورشة صيانة أو أن يعتمد  -11
ورشة متخصصة بصيانة األجهزة الموردة يعمل بها 
مهندسون وفنييون متخصصون ومزودة باألدوات 

 والتجهيزات الالزمة . 

11-The bidder should have or specify                           

a maintenance workshop with the required 

tools and equipment containing  engineers as 

well as technicians .  
 

يعتبر العارض حكما" ملتزما" بالشروط العامة   -12
 وبالكميات .

12-The bidder is considered to be committed 

with all the general conditions and quantities .  
   

 

 

 


