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 عطاء إعالن 
 لتوريد 
  أجهزة طبية(-)أدوية ومهمات طبية  

 جمعية أصدقاء المريض الخيرية  لصالح مستشفى 
 ( 3/2020)رقم  عطاء

 

عن ط ح وبتموفل فن خرفي  االغيثر الكيثولمكمر  المشممممت في  ست فسممممتشممممقا  ملمر ض ممممرقي  الم ف  ال   فر    قسمممم  لن  يع
 ض هزة طبمر لصيلح فستشقا  ملمر ض رقي  الم ف  ال   فر . –وفهمي  طبمر ضدوفر   عطي  تورفر

المشمممممت في  ست قسممممم   سعلا الشممممم اي  الا  االختصمممممي  والمسمممممغلر رلمممممممي.  وت غل طيلمشممممميرار ست   ا العطي  ف ا عر  
نيدي غزة ال فيضممت    فقيبل-حيسظفسممتشممقا  ملمر ض ممرقي  الم ف  ال   فر غزة ا ال فيا افتراد لممير  الشممه ر فصممطقا 

  م13/10/2020الثالثي  المواسق  يوم    حتا  م 7/10/2020األربعي  المواسق  يوم  للحصممممممممممموا علا ر فر العطي . ابترا  فن 
واللك خالا لمميعمممممممممممممممممي  الروام ال لمممت بفن السمميعر التيلممعر  مم(يحي حتا الواحرة طعر ال ه   فقيبل رلمموم غ   فسممت دة  

 لمكل 150وقرر ي ب
 -    ا وتود  ملمر ض رقي  الم ف  ال   فر التنوفه لمي يلت:

 قممر الض ف(ر المضيسر. ليفلاألف فكت   روالرطيل العطي  -
ل ممس ا فن يوم ضخ  فوعر لتسملم  العطي ا  طمق  فسمتشمقا ض مرقي  الم ف  ال   فر الم اور ضعال   و السميعر الواحرة  ه ا   -

 م.15/10/2020المواسق 

ثالثر ة لمر% فن إ ميلت قممر العطي  اتأف ن لرخوا العطي  لمممممممميري المقعوا 5يغل إرسيق لمممممممممك بنكت ضو اقيلر بنكمر ط ممر   -
 ضله 

 الغملمر غ   فلزفر طقبوا ضقل األلعير دون إبرا  األل(يب. -

 رلوم اإلعالن علا فن ي لو علمه العطي . -

 www.pfsg.ps لالطال  علا  حمقر الش وط و روا الكممي  ف ا عر الموقع االلكت ونت للغملمر  -

 .08-2824939، 08-2866336رق  لاللتقسير االتصيا علا  يتف  -

 

  مصطفى العيلةد.      
 رئيس مجلس اإلدارة    
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 صحيفة الشروط الخاصة بالعطاء
 ض هزة طبمر ،   ألقسممممممممميم المسمممممممممتشمممممممممقا الراخلمر فهمي  طبمرو ضدوفر   لتورفرتعلن  ملمر ض مممممممممرقي  الم ف  ال   فر طجزة عن حي تهي  

 للش وط التيلمر:  وسقي    المستشقا واللك لصيلح
 ضن يكون المشيرك ست ع وض األلعير فشتجل ف خص وحي ل علا ت خمص لمزاولر المهنر. .1
 ض ف(ر ال ممر المضيسر. علا ضن يكون ليفال   طيلروالر األف فكتضن يحرد المشيرك ع ض لع    .2

ر فعلوفي  إضمممممممي مر ضن ضن يحرد المشممممممميرك ع ض لمممممممع   علا نموال   ملمر ض مممممممرقي  الم ف  ال   فر و الا اين لريه ضي .3
 ي سقهي فع نميال  الغملمر.

علا المشمميرك ضن يكون علا عل  طأن في يحرد  فن ع ض لممع   و فلزم له حتا االنتهي  فن تورفر ايسر األ ممني  التت  .4
 ت لا علمه.

يقر علا يت  ت لم ته علمه والتع بتورفر فييلتزم المشميرك ال ي ي لما علمه ال ضو طع  األ مني  الموضمحر طع ض السمع    .5
تورفر  حتا فسمممممتودعي   ملمر ض مممممرقي  الم ف  ال   فر طمي س هي التحم ل والتنزفل والنقل ورلممممموم النقل والتورفر طيلجي  في 

 بلجت علا نققته وحسيطه ال ي . 

و الا اين بتورفر األ مممني  المطلوبر والتت تمت الت لممممر عل هي حسمممل طلل الغملمر يلتزم المشممميرك ست ع وض األلمممعير  .6
 فواسقي  علا الموعر. يعتب غ   قيدر علا االلتزام طيلموعر المحرد علمه ضن يحرد اللك خطمي  ست ع ض لع   و ال 

للمنحر  ضو  فيدتهي طمي يتقق والمبلغ الم  ود     ني حق لغملمر ض رقي  الم ف  ال   فر تقلمص الكممر المطلوبر فن األي .7
 لعير ست ح نهي.واللك علا ضو  في تحصل علمه فن ع وض ض

 ضل(يب.طقبوا ضقل األلعير ودون إبرا  ضي الغملمر لمست فلزفر  .8

فن  ي  يلتزم المشميرك طيلتوقمع وال ت  علا ال ورقر فن ضوراق ع ض السمع  ط يتمه وتوقمعه ال ي  وضن اللك يعتب  ضم ورف .9
 طعرم سه  ع ض السع . االدعي لك سه  ع ض السع  تميفي  وال يغو  طعر المر طمي يق ر ضن المشيرك قر ق ض و  ينل الغمل

 وارسيق لهيدة خص  فن المصرر فع ال سيتورة.  يلتزم المورد طإ رار سيتورة لكل طلبمر فوردة علا حرة طعر عملمر التورفر .10

الرسع فن خاللني  ولممممممم ت  خرفي  االغيثر الكيثولوامرلمكون فعلوفي  لرى المشممممممميرا ن  ممعي  ضن الغهر الممولر للشممممممم ا   ت   .11
 يوفي  فن تيرفخ القيتورة . 14 خالا

% فن قممر األدوفر 5يلتزم فن يشمممممممممميرك ست     الع وض طإرسيق ضمممممممممممينه إلث(ي   رير دخوا العطي  فشمممممممممميراته ط ممر  .12
  3/2020بعطي  رق   ي سق طع ض لمممع   المقرم وفكتل علا غال  ع ض السمممع  فن ال ير  ضلمممه   ثالثر ممميلحر لمرة 

 طبمر   لصيلح فستشقا  ملمر ض رقي  الم ف  ال   فر . ض هزة –ضدوفر وفهمي  طبمر لتورفر ب

التت ت  ت لم تهي علمه لميرفر  مني  % فن قممر األ10يلتزم فن ت لما علمه ال ضو طع  األ مني  بتقري  ضممينر بنكمر   .13
فن تيرفخ تقري  الضمممممممممينر وفت  تح ف  تلك الضمممممممممينر عنر إتميم عملمر التورفر حسممممممممل الشمممممممم وط   ضلممممممممه  3المقعوا لمرة 

 الم سقر.الموا قي  و 
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يلتزم فن ي لمممممما علمه ال ضو طع  األ ممممممني  بتوقمع عقر فع  ملمر ض ممممممرقي  الم ف  ال   فر خالا ضلممممممبو  فن تيرفخ  .1
 % عنر توقمع العقر.10إبالغه طق ار الت لمر وعلمه إحضير الضمينر البنكمر بنس(ر 

لتورفر وسقي  للشممممم وط الم اورة ست     الع وض عن ا  و طع  الشممممم وط ضو ضن يعغز ضو يمتنعست حيا إخالا المورد طكل ض .2
ض رقي  الم ف  ال   فر فصيدرة ضمينته البنكمر والش ا  فن غ    ودسع س وق السع  فن الضمينر  ب ملمريحق للغملمر  

 . نع عن التورفر دون ضن يكون له الحق طيلمطيل(ر بتلك الضمينرتفطيلمورد ال ي عغز ضو اال ي ر 
 المشيرك بتحرير بلر المنشأ ضفيم ال  نف علا حرة.ضن يلتزم  .3

 يقل تيرفخ الصالحمر عن لنت ن. ضالضن يلتزم المشيرك بتحرير تيرفخ الصالحمر ضفيم ال  نف علا حرة علا  .4

 التت تقل توارفخ  الح تهي عن لنت ن. أل ني يحق للغملمر ار ي  ا .5

ع ض السممممع  ضن يحرد المشمممميرك حغ  ضو اممر العبوة   ست حيا ف يلقر وحرة الصممممنف لرى المشمممميرك عمي  و فكتوب ست .6
 ضن يوضح اللك ست ع ض لع  . ML60المشيرك والمو ود لرى  ML100 لريه سمثال  إالا اينت الوحرة طع ض السعم 

 يلتزم المورد طإرسيق ضي إيضيحي  ي ا ي فق رة فع ع ض لع   قر تسيعر علا توضمح ع ض السع  فن  ين(ه. .7
طع  ضو ال تلك الشمممممم وط ال تنيلمممممم(ه علمه ضن يوضممممممح  و البرادل التت لريه وضن عرم تحرير  ألي إالا رضى المشمممممميرك ضن   .8

 برادل يعنت ضنه فواسق علا ايسر الش وط الم اورة.

السممممميعر الواحرة  ه ا  وال ين   ألي ع ض  م15/10/2020المواسق    ممسال  بوا ع وض األلمممممعير  و يومضخ  فوعر لق .9
 لع  ي د طعر اللك الموعر.

  وض األلعير تسل  ست لغنر المشت في  طغملمر ض رقي  الم ف  ال   فر طجزة.ع .10

 شارع الشهيد مصطفى حافظ مقابل نادي غزة الرياضي –العنوان: غزة الرمال 
 آملين النجاح والتوفيق للجميع

 جمعية أصدقاء المريض الخيرية 
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 جدول الكميات 

 أوالً / االدوية والمهمات الطبية : 

  

# ITEM Unit Qty 
Unit 
Price 

Total 
Price 

1 METHYLERGOMETRIN 0.2 mg AMP 1000     

2 SYNTOCINON   10 U AMP 1000     

3 VIT. K 10 MG AMP AMP 150     

4 CIDEX / 28 DAYS 5 LITERS 10     

5 GLYCINE 1.5% 3 LITERS 30     

6 POLYDIN liquid LITRE 50     

7 POLYDIN scrub LITER 50     

8 SALINE NORMAL IRRIGATION 3 LITERS 30     

9 ABDOMINAL SWAB 45CM*45CM STERAL 5 PC 400     

10 ANESTHESIA CORECATED TUBE/ 
BREATHING SYSTEM 

PC 30     

11 CANNULA I.V 18 G PC 500     

12 CANNULA I.V 20 G PC 1000     

13 CANNULA I.V 22 G PC 1000     

14 CANNULA I.V 24 G PC 500     

15 ENDO TRACHEAL  6 MM ID PC 100     

16 ENDO TRACHEAL 6.5 MM ID PC 200     

17 ENDO TRACHEAL  7 MM ID PC 200     

18 HEMOVAC 400 C.C PC 50     

19 Laryngeal mask NO  3 PC 20     

20 Laryngeal mask NO.3.5 p.c. 20     

21 Laryngeal mask NO. 4 p.c. 20     

22 NEEDLE 18 G 100 PC 50     

23 NEEDLE  21 G 100 PC 100     
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# ITEM Unit Qty 
Unit 
Price 

Total 
Price 

24 NEEDLE  22 G 100 PC 100     

25 NEEDLE 23 G 100 PC 100     

26 PARAFFIN GUAZE 36 PC 50     

27 PLASTER ROLL 5 CM 500CM PC 300     

28 PLASTER  ROLL 7.5 CM PC 300     

29 RECTAL TUB 28 CH PC 100     

30 RECTAL TUB 30 CH PC 100     

31 REO   TUB  NO  4 PC 50     

32 REO   TUB  NO 4.5 PC 50     

33 REO   TUB  NO  5 PC 50     

34 SAFETY BOX .PC 300     

35 SُELFSEAL ROLL  10 CM ROLL 20     

36 SُELFSEAL 90*230 PC 5000     

37 SُELFSEAL  11*16 BOX 20     

38 SKIN GRAFT 16 INCH 10 PC 1     

39 SPINAL NEEDLE  20 g PC 20     

40 SPINAL NEEDLE 22G PC 20     

41 SUCTION CATH 08 - CH PC 1000     

42 SUCTION HANDEL PC 50     

43 SUCTION CONECTION  TUB 300CM PC 50     

44 SURGICAL BRUSH PC 30     

45 SURGICAL GLOVES   7 PIRS 500     

46 SURGICAL GLOVES   7.5 PIRS 2000     

47 SURGICAL GLOVES  8 PIRS 2000     

48 SYRINGE 1CC PC 1000     

49 SYRINGE 2CC PC 5000     

50 SYRINGE 5CC PC 5000     

51 SYRINGE 10CC PC 1000     
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# ITEM Unit Qty 
Unit 
Price 

Total 
Price 

52 SYRINGE 20CC PC 500     

53 THERMAL PAPER (SONY )/ ultrasound PC 50     

54 TONGUE   DEPRESSOR 100 PC 100     

55 ULTRA SOUND GEL LITER 100     

56 UMBILICAL CORD CLAMP PC 2000     

57 X-RAY GAUZE STERAL 10 PC 500     

Total Price $ including VAT   

 

 ثانياً / األجهزة الطبية :  

 

  

# ITEM Unit Qty 
Unit 
Price 

Total 
Price 

1 CTG Device 1     

2 Portable immune Assay analyzer Device 1     

Total Price $ including VAT   
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 / المواصفات الفنية لألجهزة  

1. 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. 

• 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 
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• 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. 

 
 

2. Portable immune Assay analyzer 

 

 Functional and Technical Specifications: 

• Type:  semi automatic Bench top type 

• Principle : optical fluorescence module  

• Sample type: blood, urine and CSF 

• Measurement modes : single, multi-mode 

• Sample volume : 10 – 100 ul 

• Sample capacity: up to 20 T/H 

• Language : English and other upon request  

• Memory : 10,000 tests and availabe to search large amount of test results .  

• Mesurement time : 10 -15 sec  

• Touch color LCD  

• Built- In printer , wireless connectivity , LIS / HIS communication 

• Operation temperature : 15 ~ 35 ℃ 

• Stepper linear Actuator type 

• Communication ports : USB 4 ports , LAN ports , wireless  

• Power supply : 100 -240 v , 50 to 60 HZ  

• Test item : Cardiac marker , hormonesm, cancers, inflammatory marker, vitamin,renal 

markers, fertility , diabetes, thyroid marker 

• Complete with all accessories and ready to use, it should be include starting kit. 

 

Service and warranty requirements:  
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• Service and Operation manuals original are included. 

• Should have FDA / CE approved certificate 

• Warranty two years from instillation date. 

• Warranty for not less than 10 years for spare parts.  

• Operating Program Software. 

• Technical and operational training localy 
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