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 جمعية أصدقاء المريض الخيرية 

 
 1/2021رقم  إعالن طرح عطاء

 ( شراء وتوريد أجهزة طبية لقسم الوالدة عطاء )
   CTGتوفير جهاز التراساوند وجهاز مشروع  

 لصالح مستشفى جمعية أصدقاء المريض الخيرية  

 
الخيرية   المريض  الماليزيةبتمويل مؤسسة  تعلن جمعية أصدقاء  شراء وتوريد عطاء    عن طرح  الرحمة 

 أجهزة طبية لقسم الوالدة.
 –منطقة الرمال    –الحصول على وثائق العطاء من مقر جمعية أصدقاء المريض الخيرية في مدينة غزة    يمكن

 (08  -2822556فاكس:     08  -  2866336بجوار نادي غزة الرياضي )تلفون:    –شارع  الشهيد مصطفى حافظ
رسم مالي ال يرد مقداره مقابل    م  2/2021/ 10األربعاء الموافق  يوم  وحتى  م  2/2021/ 7األحد الموافق    يوم  وذلك

   شيكل إسرائيلي."  300" 
علمًا بأن آخر موعد لتسليم الوثائق في محافظات فلسطين   والمرخصة للشركات العاملةإن هذه المناقصة مفتوحة 

الساعة   المريض   م2021/ 11/2لـ  الموافق    خميس اليوم  من    ظهرا    لثانية عشر اهو  في مقر جمعية أصدقاء 
 الخيرية في غزة . 

%( من إجمالي األسعار المقدمة وذلك على شكل 5يجب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بتأمين أولي مقداره )
يومًا من موعد   120كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق على أن يكون عرض األسعار والكفالة ساريا المفعول لفترة  

 فتح العطاء. 
 طاء.مالحظة: رسوم اإلعالن بالصحف على من يرسو عليه الع
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I –  تعليمات للمناقصين 
 

 غرض المناقصة : .1
في الحصـــول علر عروض ط قا للشـــرور الواردة تـــمن  ســـ ندات  ترغب جمعية أصـــدقاء المريض الخيرية  

ات ال نية و ـس ندات  والمـشار إليها تـمن المواصـ  أجهزة طبية لقسرم الوالدةشرراء وتوريد   ن أجل   المناقصـة
لصرالح مسرتشرفى جمعية   CTGتوفير جهاز التراسراوند وجهاز  مشرروع  تـمن    وذلك( 1/2021)رقمالمناقصـة  

  الرحمة الماليزية.  ؤسسةب مويل أصدقاء المريض الخيرية  

 
 االش راك في المناقصــة : .2
 حسب الشروط المؤهلة التالية:   قدمينت مباالشتراك في هذه المناقصة لليسمح  
 أن يكون مشتغال مرخصا وأن يرفق لعطائه شهادة تثبت ذلك.  •
 نسخة مصورة من فاتورة الشركة وسند قبض رسمي.  على جميع المتقدمين للعطاء إرفاق •

  
  س ندات المناقصة  .3

افية ما لم ينص عليها مستندات المناقصة هي المستندات التي يتم شراؤها من الجمعية ولن تقبل أي مستندات إض
 .  في الشروط

 
 المالحـــق : .4

قد تصدر مالحق لمستندات المناقصة تتضمن توضيحا أو تعديال للمواصفات أو الشروط وذلك قبل انتهاء المدة 
الراغبين في االشتراك بالمناقصة أن يتقدموا    مشاركين، لذلك فإنه بإمكان الحددة إليداع العطاءات بوقت مناسب الم

. وتوزع    جمعية أصدقاء المريض الخيرية  باستفساراتهم الخاصة باستجالء بعض الغموض الذي قد يتراءى لهم إلى  
 ، وبذلك تصبح جزءا من مستندات المناقصة. ها على جميع المشتركينهذه المالحق عند إصدار 
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 االس  سارات: .5

   0595188009أو جوال رقم:   08- 2866336يمكنكم التواصررل على هاتف رقم:  لالسررتفسررارات حول المناقصررة 
 بجوار نادي غزة الرياضي . –شارع الشهيد مصطفى حافظ  –عنوان الجمعية : حي الرمال 

 
 تعبئة العطاءات :  .6

نسخة كاملة على  تعبئة  العطاء  تعبئة  المناقص  التي سبق شرا  يجب على  جمعية ها من  ؤ المستندات األصلية 
، علما بأن عدم تعبئة أي مستند من مستندات ما هو مطلوب في مستندات المناقصةوفقا لأصدقاء المريض الخيرية  

المناقصة مثل جداول البيانات الفنية وجداول األسعار أو غير ذلك بشكل تام وكامل يعرض العطاء لالستبعاد 
 . ية أصدقاء المريض الخيرية أو مؤسسة التعاون ألي تبعات من أي نوعوبدون تحمل جمع

 
 تقديم العطــاء: .7

يقدم العطاء موضررررروعا بداخل مظروذ والذي يجب أن يكون مغلفا ومعلمًا بعالمة رمزية تختارها الشرررررركة بشررررررط 
أجهزة شـــراء وتوريد عطاء )جمعية أصرررردقاء المريض الخيرية أن ال تدل على مقدم العطاء مكتوبا عليه ما يلي: 

ــم الوالدة  ( وتاريخ التقديم. وفي حال وجود أي إشرررررارة أو عالمة تدل على الشرررررركة سررررريتم  1/2021رقم  طبية لقسـ
 رفض استالم العطاء.

 

 العملة ال ي يسعر فيها العطاء : .8
وكل عطاء يقدم مسعرا   –ضريبة القيمة المضافة    بالدوالر األمريكي على أن يكون شامليجب أن يسعر العطاء 

 نص في وثائق المناقصة على خالذ ذلك.يخالفا لذلك سيكون مصيره الرفض ما لم 
 

  دة صالحية العطــاء :  .9

فتح المظاريف وال يجوز   ( يوما من تاريخ120يجب أن يكون العطاء صالحا وأسعاره ثابتة لمدة ال تقل عن )
 . سحب العطاء بعد إيداعه

على المشرارك أن يكون على علم بأن ما يقدمه من سرعر ملزمًا له حتى االنتهاء من التوريد كليًا لكامل األصرناذ  
 حسب الشروط والمواصفات الواردة بمستندات العطاء.

  
 تمـان العطــاء : .10

في صرررررورة  % من إجمالي قيمة العطاء 5بكفالة بنكية بقيمة   تأمين أولىيرفق مع عروض األسرررررعار  .1
أو شرررررررريك بنكي ويجب أن يبقى هذا التأمين صررررررررالحا طوال مدة   )كفالة بنكية(  خطاب ضررررررررمان بنكي
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، و يحتفظ فقط بكفالة  ، حيث ترد هذه الكفاالت ألصرررحابها مباشررررة بعد إرسررراء العطاءسرررريان العطاء
 ن تسليم كافة األجهزة.من يرسو عليه / أو عليهم العطاء لحي

 
 الخصــم أو اإلتافــة: .11

إذا ما قرر المناقص إجراء تعديل في أسررعار بالخصررم أو اإلضررافة سررواء في سررعر عطاءه اإلجمالي أو في سررعر 
أي بند من بنود العطاء فيجب عليه أن يثبت ذلك الخصم أو الزيررررررررادة في كررررررررل مررررررررن جررررررررداول األسعار اإلجمالية  

وثائق المناقصرة عدا جداول األسرعار  وصريغة العطاء، وكل خصرم أو زيادة ترد في كتاب مسرتقل أو في وثيقة من
  .يلتفت إليه أو يعتد به بأية حالسيعتبر كأن لم يكن ولن  –وصيغة العطاء 

 
 العطاءات البديلة : .2

يجب أن يقدم العطاء مطابقا تماما لم هو مطلوب في مسرررتندات المناقصرررة حيث لن يقبل أي عطاء بديل للعطاء 
 األصلي ما لم يتم اإلعالن عن ذلك.

 
II  -  الشرور واألحكام العا ة 

 

 تحضير العطاء .1

اإلخفاق في التحقق وفهم التعليمات والشررررررروط والمواصررررررفات الواردة في هذا المسررررررتند تقع على مسررررررؤولية  -
 الشركة المتقدمة للعطاء.

على المشرارك أن يقدم سرعره على النموذا الخاف فقط والمرفق بهذه الشرروط وأن يتوخى الدقة في تقديم   -
توريرد   حتىالمظراريف وفي حرال الترسرررررررررررررريرة  ( يوم من فتح120ملزمرًا لره حتى )عرض سررررررررررررررعره حيرث أنره 

بعرض سرعر  وال يجوز االعتراض بأنه قد اخطأ في تحديد السرعر ألي من البنود التي تقدم لها  األصرناذ
من منطلق انه كانت لديه الفرصررررررررررررررة الكرافيرة للتردقيق والمراجعرة كمرا انه إذا وجد فرقًا بين سررررررررررررررعر الوحدة  

 والسعر اإلجمالي لنفس الوحدة يحق للجمعية أن تستبعد عرض سعر الشركة لذلك الصنف.

 على المشارك أن يوقع ويضع ختم الشركة على كل صفحه من صفحات المناقصة.  -
الكشط أو المحي في جدول األصناذ وكل تصحيح في األسعار يجب إعادة كتابته رقمًا وكتابة  ال يجوز   -

والتوقيع عليه وفى حال اختالذ المطلوب عما هو لدى الشررركة يتوجب على الشررركة توضرريح ذلك كتابة  
 .وأي غموض أو تشويه في المناقصة يفقد المناقصة قيمتها ويحرم المناقص حق االشتراك في العطاء

األسرررررررررررعار يجب أن تكون مكتوبة بخط واضرررررررررررح أو مطبوعة على نفس النموذا ويجب أن يتم حسررررررررررراب  -
 المجموع الكلي لجميع األصناذ المقدمة وتعبئتها في الخانات المحددة. 
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تعتبر كافة األسرررررررعار التي يضرررررررعها المتقدم للعطاء أمام كافة بنود العطاء في جدول الكميات واألسرررررررعار  -
على أنهرا القيمرة الكراملرة والشرررررررررررررراملرة إلنجراز األعمرال المطلوبرة في ذلرك البنرد وأنهرا تشررررررررررررررمرل كرذلرك أربرا  

معية أصررررررردقاء المريض وإيصرررررررال التوريدات إلى األماكن الني يتم تحديدها من قبل جالعطاء، تكلفة نقل 
وتعويضه عن أي التزامات أخرى يتحملها المورد وفقًا للعقد الموقع بين جمعية أصدقاء المريض  الخيرية،

   الخيرية والمورد.
 

 تسليم العطاء .2
على تمرام    م 11/2/2021يوم الخميس الموافق   كراملرةيكون الموعرد األخير لتسررررررررررررررليم عروض األسررررررررررررررعرار للعطراء  

، شررررارع  الشررررهيد مصررررطفى حافظ ، غزة  -جمعية أصرررردقاء المريض الخيريةظهرا في مقر  الثانية عشررررر  السرررراعة  
( بحيث تسرلم كافة المسرتندات 08  -  2822556فاكس:   08 -  2866336بجوار نادي غزة الرياضري ))تلفون:  

لمناقصررررة وتاريخ التسررررليم حيث ورقم اجمعية أصرررردقاء المريض الخيرية  ظرذ مختوم معنون باسررررم  موضرررروعة في 
من نفس اليوم والمكان وقراءة العروض علنا أمام من يختار   الثانية عشرررر والنصرررفسررريتم فتح المظاريف السررراعة  

  الحضور من الموردين المتقدمين أو مندوبين عنهم بشرط وجود رسالة تفويض بذلك.

 المناقصة عند تسليم المناقصة. يجب إرفاق صورة اإليصال الدال على شراء نسخة  -
 قبول العطاء .3

للجمعية الحق بقبول أو رفض أي صنف أو جميع األصناذ المقدمة في أي عطاء و قبول ورفض أي  -
عطاء أو جميع العطاءات دون إبداء األسباب والجمعية مهتمة بالحصول على أفضل العروض  

 واألسعار لكنها غير ملزمة بأقل األسعار.
لمتقدم للعطاء الوقت الذي يجب أن تقبل به الجمعية األسعار المقدمة فإن هذا العطاء ذا لم يشترط اإ -

يوم من تاريخ فض المظاريف ويحق للجمعية بشراء   120ينص على أن األسعار المحددة سارية حتى  
 هذه األصناذ خالل هذه المدة دون تغيير السعر أو الشروط األخرى الواردة في مستندات العطاء. 

 

 طاء في العطاءاألخ .4
إذا وجد فرقًا بين سرررعر    هفي حال وجود أخطاء في جمع األسرررعار فإن سرررعر الوحدة هو المعتمد علما بأن -

 الوحدة والسعر اإلجمالي لنفس الوحدة يحق للجمعية أن تستبعد عرض سعر الشركة لذلك الصنف.

 لن يقبل أي تعديل أو تصحيح بعد انتهاء المدة المحددة لتسليم العطاءات. -
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 قبول األصناف .5

بشكل نهائي حيث سيتم معاينة ومطابقة  ألصناذ ال يعني قبول ا  التوريد أن إصدار أمر شراء وتوقيع عقد  •
في حال عدم مطابقة  المواصفات والشروط بعد التسليم ويحق للجمعية بإلغاء العقد وإرجاع األصناذ 

  المواصفات او أي شرط من شروط التوريد.

 المواصفات الفنية .صناذ والتأكد من الكميات ومطابقة بمعاينة األ االستالمستقوم لجنة  •

 

 ال وريد وال سليم .6
من إصرردار أمر  شررهرسررو عليه المناقصررة أن يكون على علم بأن مدة التوريد هي تر على المشررترك الذي   -

كما وسرريأخذ بعين االعتبار مدة التوريد التي تحددها الشررركة في  التوريد ما لم يتم تغييرها في أمر الشررراء
واعيد المحددة حسررب شررروط العطاء علما بأن  مسررتندات العطاء في حال عدم قدرة الشررركة التوريد في الم

 .الشركة ستتعرض لغرامة التأخير في حال عدم التزامها بمدة التوريد التي تقبلها لجنة العطاءات 

حسررب مكان التوريد الوارد في مسررتندات العطاء    غزة –جمعية أصرردقاء المريض الخيرية   يتم التوريد إلي
 .والذي سيتم تحديده في أمر الشراء 

حسب  جمعية أصدقاء المريض الخيرية   إلى مقر يتعهد من يرسو عليه العطاء أن يقوم بتوصيل -
الكميات المواصفات الواردة في كراسة العطاء التي يتم تحديدها عند توقيع اتفاقية التوريد والتأكد أن 

 لمواصفات الفنية وسالمة عمل األجهزة.وا

يجب أن يتم التسليم من قبل مندوبين معتمدين من قبل الموردين إلي لجنة االستالم في الجمعية وبتنسيق   -
 مع الشخص المكلف من قبل جمعية أصدقاء المريض الخيرية . مسبق

 المريض الخيرية .يتم توقيع اتفاقية التوريد بين من يرسو عليهم العطاء مع جمعية أصدقاء  -

 
 ال أخير في ال وريد: .7

تخلف بعد تلك المهلة   للتوريد فانيعطى المورد أسرررررررربوعا مهلة للتوريد يبدأ من تاريخ نهاية المدة القانونية   -
ما فيها أسرررربوع المهلة من قيمة الكمية التي يكون    % عن كل أسرررربوع تأخير0.1عليه غرامة بنسرررربة  توقع  

توريدها والجمعية ليسررررررت مسررررررئولة عن أسررررررباب التأخير في التوريد ما عدا األسررررررباب  المورد قد تأخر في 
على المعابر الدولية ر حاالت اإلغالق التي قد تفرض القهرية كالكوارث الطبيعية وما شررررابه ذلك وال تعتب

 من األسباب القهرية.
لمشرار إليها بالفقرة السرابقة بمجرد التأخير عن مدة التوريد اغزة    -جمعية أصردقاء المريض الخيرية  يحق   -

من غيره على حسررررررابه بالطريقة التي تضررررررمن بها الحصررررررول على  تأخر في توريده ذيال صررررررنفلشررررررراء ا
  الصرررنف سرررواء بالممارسرررة أو بعطاءات محلية أو عامة أو من المورد الذي يليه في السرررعر وما ينت  عن
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من غرامة عن مدة التأخير في التوريد   % مصررراريف إدارية وما يسرررتحق10في الثمن مضرررافًا إليها  زيادة 
ويتم خصررررررررررمها من الكفالة البنكية المقدمة منه أو من أي مبالل مسررررررررررتحقة للمورد لدى الجمعية وال يكون  
للمورد الحق في االعتراض على المبالل التي تم خصرررمها وفى حالة الشرررراء بأقل من األسرررعار التي تقدم  

 ر.بها ال يجوز له المطالبة بفروق األسعا
إذا زادت مدة التأخير عن أسررررررررررربوع: للجمعية الحق في إنهاء العقد ومصرررررررررررادرة الكفالة البنكية مع إخطار  -

المورد بذلك بخطاب دون اإلخالل بحق الجمعية في المطالبة بأي تعويض نظير األضررررررررررار الناتجة عن  
ا من مسرررتحقات عجز المورد في تنفيذ العقد ولها الحق في الحصرررول على التعويضرررات الالزمة بخصرررمه

 المورد عن أصناذ قام بتوريدها للجمعية.
ألي حق من حقوقها المنصرررررروف عليها في مسررررررتندات هذا جمعية أصرررررردقاء المريض الخيرية   عدم ممارسررررررة  إن

 العطاء ألي سبب من األسباب ال يعنى تنازلها عن ممارسة ذلك الحق وقتما شاءت.
 
 الضمانات .8

 تتقدم بالضمانات التاليةعلى الشركات المتقدمة للعطاء أن 
% من القيمة اإلجمالية المقدمة في صورة خطاب ضمان بنكي أو شيك بنكي    5ضمانة دخول عطاء  -

 ويجب أن يبقى هذا التأمين صالحا طوال مدة سريان العطاء.

أو   عليه أن يحضررررر كفالة بنكيهو من المناقصررررة   العطاءضررررمانة حسررررن تنفيذ المشررررترك الذي يرسررررو عليه   -
التي رست عليه قبل توقيعه على عقد التوريد شريطة صناذ  األ% من قيمة    10جديدة بمبلل    شيك بنكي

أن تكون تلك الكفالة سرررررررارية المفعول لحين االنتهاء من توريد كامل األصرررررررناذ التي رسرررررررت عليه ويلتزم 
 . بتوريدها حسب شروط المناقصة

 

 :صنافاألك الة  .9

 .بتوريد جميع األصناذ الواردة في امر التوريد الخاف بهم  تكفل الشركة  -
 

 : شرور  الدفع .10

توريدها وثبت مطابقتها للمواصررررفات تم  التي   األصررررناذقيمة   جمعية أصرررردقاء المريض الخيرية بدفعتقوم   -
واتمام جميع اإلجراءات الخاصرة  وذلك بعد اسرتالم األوراق المالية والثبوتية    الفنية وتم تشرغيها بشركل سرليم

 بالدفع .

 يجب على المورد احضار شهادة خصم من المصدر للفاتورة المقدمة . -
 

 يتم الدفع عن طريق شيك بنكي للمستفيد األول فقط أو حوالة إلي حساب بنكي باسم الشركة.  -
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III - الشرور الخاصة 
 والذي يعتبر بمثابة أمر توريد.الذي رسي عليه العطاء سيتم توقيع عقد خاف مع  .1

للمتقدمين أن تتقدم بأكثر  يحق و صناذ المطلوبة مع وحداتها توضح األ  لعطاءالخاصة باالجداول  .2
بحيث  االلتزام بالحد األدنى حمل مواصفات إضافية بشرط ي  خيارات مختلفةفي حال وجود  من نوع
كما أنه في حال   كاملة بشكل واضح حسب الشروط المعلنة في المناقصةالمقدمة  المواصفات تكون 

ستعتبر المواصفات المحددة في العطاء هي  الصنف عدم التقدم بمواصفات أو كتالوجات ألي 
     عند االستالم.الصنف األساس المرجعي لقبول 

 

IV –  األصناذ المطلوبة والمواصفات 
 

# ITEM Unit Qty 
Unit 
Price 

Total 
Price 

1 Ultrasound  Device 1     

2 CTG Device 1     

Total Price $ including VAT   

 
1- Mobile Colored Doppler Ultrasound Scanner 

Manufacture: Well-known Brand Name Company. 

Purpose:  General Diagnostic & Vascular & Interventional Ultrasonography Clinical Application 

for the following : 

• Abdominal (Adult & Pediatric), Vascular, Pediatric, Small Parts (Testis, Thyroid, Breast) 

Transrectal . 

• Transvaginal, Urology, Obstetrics & Fetal, Gynecology, MSK & Orthopedic. 

Technical Specifications  

• Scanning System: Electronic Convex and Linear Scanning . 

• Scan Modes: B, B/B, B/M, M Mode, Color & Pulsed wave Doppler (Duplex), power 

Doppler, Triplex  . 

• Steerable pulsed wave and color Doppler (THI and TDI  ( . 

• Advanced measurements & calculation package for abdominal, OB./GYN., urology & 

vascular, MSK, Small parts ,Tests, thyroid, Orthopedic, cardiac applications. 

Should be available  . 

• Should Have Needle enhancement mode/Capability  . 

• Cine loop as well as cine scroll facility . 

• System must offer Duplex and Triplex modes . 
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• Gain and frequency auto adjustment. 

• User friendly protocol selection. 

• Digital Calipers . 

• Exam presets  . 

• On-screen annotation  . 

• Body Mark and PROBE Mark Facility . 

• System should have cine loop image review up to 1000 frames  . 

• Character Display Facility . 

• Should have Screen split Facility . 

• The ability of preprocessing and post processing . 

• High Resolution Transducers At Least 192 Element  . 

• Should have LAN and DICOM 3.0 Connectivity .   

• Built in hard disk or MOD/CD/DVD-RW/USB facility should be available . 

• Built in hard disk should have the capacity of 500 GB or more . 

• On-board Image Management – should have facility to (A) direct digital storage of single 

B/Wand colored images to internal hard disk and compact disk (B) print patient reports & 

images directly on plain paper printer thru USB connector. 

• System must include duplex and triplex modes . 

• Gain and frequency adjustment can be easily done during scanning . 

       Image Quality   

• System Should Have High Frame Rate (Please specify).   

• System should have 256 gray shades or Higher (Please Specify  (.  

• High resolution LCD Monitor 21''(Please Specify).  

• Scanning Depth: Should have a standard depth of View at Least 2-35cm. (Please Specify  . (  

• System should support Tissue Harmonic Imaging facility for all probes . 

• Noise and Artifact reduction: The system should have adaptive Image Processing for noise 

and artifacts reduction that improves tissue conspicuity and artifact reduction (Please 

Specify  . (  

• Automatic Image Optimization  

• TRANCDUCERS: (Please specify elements of each probe).   

• Convex Probe 2-5 MHz (192 element at least).   

• Transvaginal probe multi frequency includes the range 5-8MHz. 

• Probe Selector with electronic switching facility without probe adapter . 

• System should have minimum 3 active transducer connectors  . 

• Probes with Heavy Duty Cable . 

• Probe Hanger, Probe Holder .  

   Standard Accessories : 

• Mobile Trolley with Shelves . 

• B/W printer .  

• Paper for printer 10 rolls . 

• Online UPS Suitable for the system  
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• Operation & Service Manuals for U/S, Soft and hardcopy  . 

• Dust Cover . 

• Complete DICOM 3.0 communication Facility System  . 

• Paper: 30 rolls for printer . 

• Ultrasound jell 5 tubes. 

• Foot Switch . 

Warranty  : 
Three years warranty including: Probes and spare parts, preventive maintenance  . 

• Application Software Should be delivered with the unit . 

• Service Software should delivered with the system if available key .   

• Complete unit will be delivered, installation, operation with all standard accessories and 

ready for use  . 

• The company should have well after sales service facilities should be available for 

maintenance / repair of the equipment. 

 

 

2- Cardiotocography machine (CTG)  
Manufacture: Well-known Brand Name Company   

• Fully optimized fetal monitor for effective monitoring of fetal health. 
• Twin fetal measurement. 

• Automatic fetal movement measurement. 

• Touch LCD display, Size at least 8", along with audio signal of fetal movement, should have 

inbuilt keyboard entry screen for patient data entry. 

• LCD Resolution 800x600 or better and Angled Viewing 

• Highly sensitive ultra sound transducer which should be 1.5 MHZ for less 

• Signal attenuation and good signal acquisition. 

• External toco transducer which should be a sealed unit.  

• Printing speed 1, 2, or 3 cm/minute or 15 cm/minute and color depth control function. 

• High resolution thermal array print head, Resolution 8 dots per mm or better & 

Simultaneous display and printing.  

• Continuous data saving. 

• Patients event marker 

• Audible alert indication of fetal brady cardia and tachycardia 

• Alarms and Timer. 

• Should be compact, lightweight and should have inbuilt carrying handle and waterproof 

transducers. 

• Should be provided with trolley with wheels with locking facility for  

• Mounting the unit on it with accessories for storage of transducers, paper.  

• Battery (Provides up to 4 hours use) and main operation facility 

• List of important spare parts and accessories with their part number and costing 

• The unit should have: 

• Original Trolley. 
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• Fetal Heart Rate range 30 to 240 bpm. 1x US Probe 

• External Toco range 0 to 100 relatives units. 1x Toco Probe 

• 100 chart paper 

• Battery, Belts, Gel 

•  User and service manual 

• Power Supply: Power: 220VAC/ 50Hz. 

• Standards, Safety  
• Should be FDA, CE, UL or BIS approved product 

• Manufacturer/Supplier should have ISO certification for quality standards. 

• Electrical safety conforms to standards for electrical safety IEC-60601 / IS-13450 

NOTE: - Warranty 3 years from installation or delivery at least  

       Warranty for  

 

not less than 10 years for spare parts. 
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  علو ات إتافية 
 الرجاء تعبئة الجدول بخط واتح

 

  هاتف 
اسم الشركة  

 بالعربية

  جوال  
اسم الشركة  

 باالنجليزية 

  فاكس  
اسم  دير  

 الشركة 

 عنوان الشركة   بريد ألك روني 

   ش غل  رخص  

اسم الشخص 
الم وض لهذا 

 العطاء 

 

 العطاء يجب أن يوقع بالحبر 
 

   ______________________________________توقيع  دير الشركة:
 

   ______________________________________خ م الشركة        :
 

   ______________________________________:             ال اريخ
ة و عرفة جميع الشــرور الواردة في  ســ ندات العطاء و بأن جميع  اءهذا اقرار  ن  دير الشــركة بأنت تمق قر 

 ن  ا تم ترسـي ت    ب ن يذأن الشـركة سـ قوم  العروض المقد ة خاتـعة للشـرور الواردة في  سـ ندات العطاء وب
ــة رقم  أجهزة طبية   ــحة فيها بمعرف ي خالل   (1/2021)ط قا  للمناقصـ ــعار الموتـ ط قا  للقوائم المذكورة واألسـ

 دة ) حسـب  ا هو  وتـح بقائمة االح ياجات(  ن اسـ الم طلب الشـراء وبن س المواصـ ات المقد ة في هذا 
 العطاء بعد أن قرأت  ا جاء بها وت هم ها جيدا .
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 صيغة تمان العطاء 
 

 (                                      المح رمجمعية ..........السيد / )             
 

 ………………………………  يسرنا إشعاركم بأننا نضمن السادة/
 ……………العملة  ..………………بمبلل 

 
 لتقرديررم عطائهررم 

 
 

 ( 1/2021)  ناقصة رقم 
 

 أجهزة طبية لقسم الوالدة ل وريد 

 
اعتبارا مرررررررررررن تاريخ فض مظاريف   يوما  نمائة وعشري(   120سوذ يبقى هذا الضمان قائما طوال مدة ) 

برررردفع  منكم  يرررررررررررررررررررررررررررررد  لتلبيررررة أول طلررررب  التررررام والفوري  اسررررررررررررررتعرررردادنررررا  المنرررراقصررررررررررررررررررة وأننررررا لنؤكررررد لكم 
 ال غير .……………. العملة ……………………………………………مبلل
 

وطوال مدة سرريان هذا الضرمان بدون أي اعتبار لما قد يصردر عن السرادة المذكورين أعاله المعنيين من 
 فض أو سواهما .اعتراض أو ر 

 
 مع أطيب التمنيات،،،

 
 ……………………………………بنك / 

 


