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                                                                                                                                                      :The Required :املطلوب 

   / Bed, patient qty / 20  /20/   سرير مريض عادي عدد

  :Technical specification املواصفات الفنية:

  مقاطع متمفصلةأربع أن يكون مؤلف من يفضل  -1
درجة (    60بحيث ال تقل زاويته عن   الجذع (مع  مقطع )الرأس[  

لية التحكم آ ]الساقين    ومقطعومقطع المقعد الثابت ومقطع الفخذ 
                                 ( gas spring adjustment )هيدروليكيالظهر  مقطعب

 أو يدوي والتحكم بزاوية الركبة يدوي 
 .وعلى العارض تحديد زوايا حركات مقاطع السرير    

1- Preferred to Supplied with four jointed parts 

[(head, back) section, steady seat, (thigh section and 

legs section). 

Backrest section (60) degree at least, 

 ( gas spring adjustment  or manual )   ,  

Knee angle:   Manual adjustment. 
   And the angles   of backrest section and knee    

should be specified by the bidder.    
  

  

 رير يحدده العارض ال يقل الطول عنطول وعرض الس -2
 .( سم  190)     

2-Length  and width specified by the bidder  

   Length (190) cm at least.  

 مزود بحوامل للسيروم وحوامل ألكياس البول وأكياس جمع  -3
 المفرزات مع حامل إلضبارة المريض.    

3-Supplied with infusion rod, Urine bag holder and  

     patient chart holder. 

مع ذكر مادة قابلة للفرملة  على األقلاثنان منها  مزود بدواليب -4
 .  والكود الصنع والقطر

4 -Mobile on castors , two of them with brakes  and 

the ( diameter + manufacturing material  

+ code ) should be specified by the   bidder. 

 مزود بحواجز على جانبي السرير قابلة لالرتفاع واالنخفاض  -5
) يذكر العارض مادة الصنع مع الطالء   مع إمكانية التثبيت للحماية     

  A BSمصنوعة من  + األبعاد + الطراز ( يفضل أن تكون 
 .البالستيكية

5-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. . 

 مزود بمصدات على جوانب السرير األربعة للحماية من  -6
 الصدمات .   

6-Supplied with safety shock wheels installed on    

     the sides of the bed . 

أن تكون مادة صنع السرير مع الطالء متينة وغير قابلة للتآكل  -7
والمواد الكيماوية المستخدمة في والصدأ ومقاومة الظروف الجوية 

 . وعلى العارض ذكرها بالتفصيل  التطهير

7-The bed made of high quality , durability,  

   Anti-rust, anti-corrosion and chemical resistance   

   material should be specified by the bidder. 

 

 ( كغ180 (ه السرير يحدده العارض اليقل عن الوزن الذي يتحمل-8
 
 

8 -The safety load weight  should be specified by the    

     bidder at least ( 180 ) kg . 

 غط عالي مطاوعة لحركات مقاطع السرير        أن يزود بفرشة ذات ض-9
 وموضوعة ضمن غالف غير نافذ للسوائل وسهل      
 أبعاد التنظيف ويفضل أن تكون غير مخيطة ويحدد العارض     
 مادة صنعها مع الغطاء .و سماكة الفرشة و     
 
 

9 -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  

    specification(  dimensiones + thickness + 

manufacturing material with cover )  should be 

specified by   the bidder  . 

 



مع ذكر  يقدم العارض كتالوك عنها مزود بطاولة طعام مناسبة  -10 
 . مادة الصنع

10-Supplied with suitable food table (with     

catalogue). (Manufacturing material) should be 

specified by   the bidder. 

 

يقدم  يقدم مع السرير كومودينة مؤلفة من درج على األقل وباب - 11
 .مع تحديد مادة الصنع  العارض كتالوك عنها 

 

11- Supplied with  cupboard   with  door  and   

        one  drawer at least( with  catalogue  ) .  

(Manufacturing material) should be specified by   

the bidder. 
. 

 

 :Special conditions :الخاصةالشروط 
 

  1-  

يلتزم العارض بتقديم كافة الوثائق الفنية الالزمة للتشغيل  -1
والصيانة والمعايرة مع المخططات األصلية غير 

 .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  يرفق العارض ضمن عرضه الفني كتالوكات أصلية -2
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 غير مجدد  -3
 يذكر العارض تاريخ أول 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. 

للجهاز ومكوناته  العارض بلد المنشأ وبلد الصنع يحدد -4
 .األساسية والملحقات 

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

and manufacture for the equipment and its 

main components and the accessories. 

متع بها يذكر العارض المواصفات اإلضافية التي يت -5
 الجهاز .

6-The bidder should mention any additional   

   Specifications of the equipment.  

 

يلتزم العارض بتأمين كافة القطع التبديلية حين طلبها  -6
  الضمان.فترة سنوات بعد  خمسولمدة 

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 وتشغيل الجهاز بكافة أجزائه  -7

 ومتمماته 
8-The bidder undertakes to transport , install 

and operate the equipment with its all accessories 

and provides any requirements into the site .  

جودة الصنع والتركيب والتشغيل عام  فترة ضمان -8
 ميالدي 

11-A-one  year manfacture quality,installation, 

operation period warranty. 

يلتزم العارض خالل فترة الضمان بإجراء كافة أعمال  -9
الصيانة الوقائية حسب توصيات الشركة الصانعة 

جراء أعمال اإلصالح خالل مدة ال  48تتجاوز  وا 
 ساعة من تاريخ اإلبالغ عن العطل .

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 . 

يجب أن يتوفر لدى العارض ورشة صيانة أو أن يعتمد  -10
ورشة متخصصة بصيانة األجهزة الموردة يعمل بها 

14-The bidder should have or specify                           

a maintenance workshop with the required tools 

and equipment containing  engineers as well as 



مهندسون وفنييون متخصصون ومزودة باألدوات 
 والتجهيزات الالزمة . 

technicians .  

 
يعتبر العارض حكما" ملتزما" بالشروط العامة   -11

 .وبالكميات 
15-The bidder is considered to be committed with 

all the general conditions and quantities .  

اس في حال وجود أي إن النص باللغة العربية هو األس -12
 خالف مع النص باللغة اإلنكليزية ..

16-The bidder should understand that the Arabic 

text is the reference only in all cases .   

 

 
 


