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دولة فلسطین
المشتریاتدائرةوزارة الصحة ـ 

25/2018المناقصة رقمعالن عناإل

على حساب هیئة المساعدات النرویجیة نورواكوأثاث طبي طبیةبشراء أجهزة الخاصة 
NORWAC_PROJECT NO.P-79

طبیةبشراء أجهزةالخاصةالصحة الفلسطینیة عن طرح عطاء بالظرف المختوم تعلن وزارة
ووفقًا لكراسة الشروط الخاصة والعامة نورواكالنرویجیةالمساعداتهیئةحسابعلىوأثاث طبي 

والمواصفات الفنیة الواردة للمشتركین في المناقصة وطبقًا لشروط وزارة الصحة.
المشتریات بوزارة الصحة من على صحیفة الشروط والمواصفات من دائرةالحصول یمكن 
ي :العنوان التال

الطــــابق األول وذلــــك لقــــاء مبلــــغ –عیــــادة الرمــــال –المبنــــى اإلداري -غــــزة :  شــــارع الوحــــدة 
.) شیكل ال ترد200(

الحادیـة السـاعة 13/9/2018الموافـقالخمـیسبـأن آخـر موعـد لتقـدیم العـروض هـو یـومعلماً 
ذا  الموعد . عروض ترد بعد هأليفي صندوق العطاءات ولن یلتفت عشر صباحاً 
مالحظات : 

أجرة اإلعالن في الصحیفة علي من یرسو علیه العطاء .)1
یجب إرفاق كفالة بنكیة أو شیك بنكي صادر من أي بنك یعمـل فـي قطـاع غـزة وتكـون الكفالـة لصـالح (مجمـع الشـفاء ) 2

مـن إجمـالي %5یـا المعلومـات بنسـبة الطبي)  أو سند دفع معتمد صادر من بنك البرید التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوج
قیمة العطاء المتقدمة لها الشركة كتأمین دخول ساري المفعول لمدة ثالثة شهور من آخر موعد لتقدیم العروض .   

) تقدیم األسعار بالدوالر األمریكي وتشمل جمیع أنواع الرسوم والضرائب .3
خصم ضریبي صـادرة عـن الـدوائر الضـریبیة فـي قطـاع غـزة یجب ارفاق شهادة خلو ضریبي أو صورة عنها أو شهادة)4

قبل صرف الفواتیر 
الســاعة العاشــرة 5/9/2018ســیتم عقــد جلســة تمهیدیــة للــرد علــى ایــة استفســارات فنیــة وذلــك یــوم األربعــاء الموافــق ) 5

بمقر دائرة المشتریات بوزارة الصحة .صباحًا 
رلجنة العطاءات غیر ملزمة بقبول أقل األسعا) 6

2827634فاكس –2829774لالستفسار یرجى االتصال بقسم المناقصات على هاتف رقم 

وزارة الصحة
المشتریاتدائرة
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دولة فلسطین
المشتریاتدائرةوزارة الصحة ـ 

25/2018المناقصة رقماإلعالن عن

على حساب هیئة المساعدات النرویجیة نورواكوأثاث طبي طبیةبشراء أجهزة صة الخا
NORWAC_PROJECT NO.P-79

صحیفة الشــــروط العامة

بشراء أجهزة الخاصة وزارة الصحـــة الفلسـطینیة لكل من هو مؤهل ولدیه القدرة تعلــن
یبادر باالشتراك في هذه أناك على حساب هیئة المساعدات النرویجیة نورو طبیة وأثاث طبي

التالیة:حسب الشروط وذلك25/2018رقمالمناقصة
على المشترك أن یقدم عطائه على النموذج الخاص بهذه المناقصة والمرفق بصحیفة -1

المشتریات والمؤشر علیه برقم قسیمة دائرة _الشروط  فقط والمختوم بختم وزارة الصحة 
صناف المرفق بهذه الشروط توضع داخل مظروف مغلق تحصیل الثمن وكذلك جدول األ

ورقم المناقصة .أسممكتوب علیه 
غیرها أوالمحي في جدول األصناف وكل تصحیح في األسعار أوال یجوز الكشط -2

یجب إعادة كتابته رقمًا وكتابة والتوقیع علیه . 
ك .على المشترك أن یكون مشتغًال مرخصًا وان یرفق لعطائه شهادة تثبت ذل-3
على المشترك أن یكون حاصًال على رخصة مزاولة المهنة وان یرفق لعطائه صورة -4

عنها.
یجب ارفاق شهادة خلو ضریبي أو صورة عنها أو شهادة خصم ضریبي صادرة عن -5

.الدوائر الضریبیة في قطاع غزة قبل صرف الفواتیر 
حة حسبما تملیه على المشترك الذي یرسو علیه العطاء أن یوقع عقدًا مع وزارة الص-6

مصلحتها.
یجب اصدار الفواتیر باللغة االنجلیزیة وباسم الجهة المانحة -7

NORWAC_PROJECT NO.P-79

أن یلتزم بتعبئة األسعار على نموذج المناقصة ولن ینظر لألسعار المقدمة المشتركعلى-8
على نماذج الشركة .
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دوالر األمریكيبالعلى المشترك أن یكون على علم بأن ما یقدمه من عرض سعر-9
من التورید طبقًا االنتهاءوانه ملزمًا له حتى ،%16المضافةضریبة القیمة لشامال

.لواردة بالمناقصة المذكورة للشروط والمواصفات ا
یجب أن یشمل السعر المقدم بالعطاء رسوم الجمارك وجمیع أنواع الرسوم األخرى -10

اء والتحمیل والتنزیل والتركیب والتشغیل ویكون ومصاریف النقل بأنواعه وقت تقدیم العط
ما یفید تسدید إحضارلجمیع المصاریف والرسوم وعلى المشارك خالصاً جهزةاألتسلیم 

الجمركیة.اإلیرادات
فيیتقدم به الذيللصنفیجب على المشترك تحدید اسم الشركة المصنعة وبلد المنشأ -11

السعر.المناقصة عند تحدید 
أخرمن الشركة المصنعة ولیس من أي بلد ةالمطلوبفاصناألبإحضارد یلتزم المور -12

لم یكن منصوص علیة بعرض الشركة و الوزارة وافقت على ذلك .ما
من إجمالي قیمة %5یجب على مقدم العطاء أن یقدم ضمان دخول عطاء بنسبة -13

األصناف المتقدمة لها بإحدى الطریقتین التالیتین :_
أو شیك بنكي من أي بنك یعمل في قطاع غزة وتكون الكفالة لصالح كفالة بنكیة -

ساریة المفعول لمدة ثالثة شهور من تاریخ إغالق الصندوق .الطبي )(مجمع الشفاء
أو إیصال دفع معتمد صادر من بنك البرید التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجیا -

بوزارة الصحة ) .–ات المعلومات ( یتم استالم اإلیصال من دائرة المشتری
)یوم من تاریخ إغالق الصندوق .90یكون صالحیة السعر لمدة (-14
) بكفالة 12على من یرسو علیه العطاء أن یستبدل الكفالة البنكیة المشار إلیها بالفقرة (-15

من القیمة اإلجمالیة الفعلیة للعطاء ساریة المفعول %10بنسبة ( كفالة حسن تنفیذ ) أخرى
.المتفق علیها والتركیب والتشغیلانتهاء مدة التوریدحتى



على حساب هیئة المساعدات النرویجیة نورواكوأثاث طبي بشراء أجهزة طبیةالخاصة 25/2018مناقصة رقم 

4

التورید:التأخیر في -16
جزء من أوعن كل أسبوع تأخیر%5.0یعطى المورد مهلة مع توقیع غرامة بنسبة -أ

یكون المورد قد تأخر في توریده والسلطة لیست مسئولة الجهاز الذياألسبوع من قیمة 
رید ما عدا األسباب القهریة كالكوارث الطبیعیة وما شابه .عن أسباب التأخیر في التو 

من غیره على حسابه بالطریقة التي لم یقم المورد بتوریدهذيالصنفیتم شراء ال-ب
عامة وما أوبعطاءات محلیة أویضمن بها الحصول على الصنف سواء بالممارسة 

ما یستحق من غرامة و أدرایةمصاریف %10ینتج عن زیادة في الثمن مضافا إلیه 
أوعن مدة التأخیر في التورید یصیر خصمها من التأمین المودع منه عن هذا العقد 

من أي مبلغ أخر یكون مستحقًا له لدى الوزارة وال یكون للمورد الحق في االعتراض 
على المبلغ المطالب به أما إذا كان سعر الشراء یقل عن سعر المورد فال یحق له 

المستحقة.رق وهذا ال یمنع من تحصیل قیمة غرامة التأخیر المطالبة بالف
وذلك بدون اإلخالل بخطاب،ج_ إلغاء العقد ومصادرة التأمین مع إخطار المورد بذلك 

بحق الوزارة في المطالبة بأي تعویض نظیر األضرار الناتجة عن عجز المورد في 
العقد.تنفیذ 

ویجب على الموردین االنتهاء من 2019سیتم اغالق المنحة في شهر مارس لعام -17
عملیة االستالم إلتمامفرصة إلعطاءالتورید والتشغیل وتقدیم الفواتیر قبل شهر على األقل 

والشراء والمراجعة والتدقیق وصرف الفواتیر وفي حال لم تلتزم الشركة سیتم الغاء الطلبیة 
.وتحمیل الشركة جمیع الجزاءات العقابیةعلى حساب المورد 

حسب شروط االذي یقوم المورد بتوریدهةف المطلوباصناألتورید یكون الدفع لقاء -18
أنعلىوریدالتإتمامیومًا من تاریخ 60) خالل 25/2018ومواصفات المناقصة رقم (

الالزمة.یرفق مع الفاتورة محضر االستالم والتقاریر الفنیة 
ار ودون إبداء أي أسباب وبدون وزارة الصحة لیست ملزمة بقبول ارخص األسع-19

المشاركین.معارضة من 
الكمیات المطلوبة قابلة للزیادة والنقص.-20
جزء ال یتجزأ من العطاء ویسري علیه احكامه یعتبر محضر الجلسة التمهیدیة -21

.وشروطه وعلى المورد ختمه وارفاقه مع العرض المقدم من طرفه 
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على المشاركین في المناقصة یكون خالل اترسیتهیتم ذيالفاصناألمیعاد تورید -22
وٕاذا كان المورد ال یستطیع التورید خالل الشركة بالتورید إبالغمن تاریخ أسابیع)6-8(

یجب الفترة المحددة علیه أن یوضح في عرض سعره المدة التي یمكنه خاللها التورید خطیًا 
.االلتزام بمدة التورید المعروضة 

أن یكون على علم بان التورید سیكون لمستودعات وزارة الصحة في على المشترك-23
والتركیب والتشغیل والتنزیلغزة بوسائل نقله الخاصة وعلى حسابه الخاص شامال التحمیل 

.في األماكن التي تحددها وزارة الصحة بالتنسیق مع دائرة مخازن اللوازم العامة 
للعرض المقدم منه كما ةوعیة األصلیة ومطابقمن النفاصناألكون ییلتزم المورد بان -24

.التوریدیلتزم بتقدیم شهادة المنشأ عند 
یلي:هذه المناقصة بما فيیلتزم المشارك -25

المنشأ وتقدیم وٕاحضار شهادة بلد لتوضیح الصنف المطلوبیجب إرفاق الكتالوجاتأوًال: 
شمل فترة الضمان قطع على أن تحسب المواصفات الموضحة لكل جهازضمانة شاملة 

.والتشغیلالتوریدتبدأ من تاریخ الغیار 
إلىینظر ، كما ال توضح مدة الضمانة بشكل واضحعلى الشركة المتقدمة أن : ثانیاً 

كما هي موضحة في كان فترة الضمان اقل من المدة المطلوبةإذاالعرض المقدم 
اإلجمالیةمن القیمة %5) بواقع ضمان( كفالةیتم تقدیم كفالة بنكیةعلى أن المواصفات 

. حتى انتهاء فترة الضمانة تبدأ من تاریخ تسلیم وتشغیل األجهزةلألسعار
في حالة تعطل الجهاز في فترة الضمان تضاف مدة التعطیل إلى مدة الضمان -26

األصلیة .
سنوات .8توفیر قطع غیار لمدة ال تقل عن -27
وغیر مجددة ومطابقة للعرض األصلیةمن النوعیة ةلمورداصنافاألكون یأنیجب -28

المقدم فیه وكما ویلتزم بتقدیم شهادة المنشأ عند التورید . 
الشركة التي ال یوجد لها عرض فني سیتم استبعاد العرض في اللجنة الفنیة أو أي -29

عرض غیر واضح .
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حات المطلوبة على الشركة كما سیتم استبعاد العرض الغیر مستوفي للشروط واالیضا-30
كذلك العرض الغیر واضح والذي ال دراسة شروط المناقصة بدقة والتقید بما جاء فیها 

.یوضح جمیع المواصفات المطلوبة لن یكون استیضاح من الشركات ویعتبر العرض ساقط
كما لن ینظر ألي عطاء بتقدیم الكتالوجات الخاصة باألصناف الموردةیلتزم المورد -13

غیر مرفق معه الكتالوجات الخاصة بعرض سعره على أن تكون الكتالوجات أصلیة توضح 
األصناف المطلوبة .

لوزارة الصحة تخفیض الكمیات المطلوبة حقالمشترك أن یكون على علم بأنه یعلى-32
من الكمیات المطلوبة وبدون تغییر %30بواقع لألصناف الواردة في المناقصة زیادتها أو

وبدون معارضة من المورد .عارلألس
یجب أن یكون عرض الشركة مكتوب بخط واضح وال یحتاج إلى استفسار من -33

بها وأن یكون عرض الشركة إذا الشركة كذلك عن الشروط المطلوبة على الشركة االلتزام
من عرض توضیح كل عرض على حده .ركان مقدم أكث

الشراء حتى لو كانت قیمتها تزید على مثیالتها تعطى المنتجات الوطنیة أولویة في -34
وعلى المورد احضار شهادة من وزارة االقتصاد الوطني %5من المنتجات األجنبیة بنسبة 

بما یفید أن المنتج وطني.
ســوف یــتم ترســیه أصــناف المناقصــة علــى أســاس اقــل األســعار المطــابق للمواصــفات -35

طـاء مسـتقل ویمكـن للمـورد التقـدم بعـرض للصنف الواحد وسوف یـتم اعتبـار كـل صـنف ع
سعر أو أكثر للصنف الواحد علمًا بأن لجنة العطاءات غیر ملزمة بأقل األسعار .

التالعب في معاملته یلغى العقد ویصادر التأمین مع أوإذا استعمل المورد الغش -36
یة اسمه من عدم اإلخالل بحق المطالبة بالتعویضات المترتبة على ذلك وتشطب وزارة المال

بین الموردین وال یسمح له بالدخول في مناقصات للسلطة فضال عن إبالغ أمره للنیابة عند 
.االقتضاء 

غیر أوبواسطة غیره بطریق مباشر أوقدم بنفسه أوإذا ثبت على المورد انه شرع -37
على التواطؤ معه إضرارا أومستخدمي السلطة أومباشر على رشوة أحد موظفي 

صلحة یلغى عقده في الحال ویصادر التأمین فضال عن شطب اسمه من بین الموردین بالم
واتخاذ اإلجراءات القضائیة ضده .
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فیلغى التعاقد معه بخطاب موصى علیه دون اتخاذ أي أعسرأوأفلس المورد إذا-38
التأمین.إجراءات قضائیة ویصادر 

منه مع رد التامین إذا لم تكن هناك ما تبقى أوإذا توفى المورد جاز إلغاء العقد -39
یعینوا معهم أنالسماح للورثة باالستمرار في إتمام العقد بشرط أومطالبات لدى المورد 

من مورد أكثروكیال رسمیًا یوافق علیه رئیس الجهة المختصة وٕاذا كان العقد مبرمًا مع 
أیكالفي أوالتامین واحد وتوفى أحدهم فللجهة المختصة الحق في إلغاء العقد مع رد 

التورید إلى باقي الموردین ویحصل اإللغاء في الحالتین بموجب خطاب موصى علیه بدون 
االلتجاء إلى القضاء للحصول على حكم أورسمیة أوحاجة إلى اتخاذ إجراءات قانونیة 

.بذلك
شارع- المشتریاتدائرةأخر موعد لتقدیم العطاءات بصندوق العطاءات الكائن ب-40

الموافقالخمیس یوماألول هو الطابق –عیادة الرمال –اإلداريالمبنى -الوحدة
.الحادیة عشر صباحاً الساعة 13/9/2018

سیتم عقد جلسة تمهیدیة للرد على ایة استفسارات فنیة وذلك یوم األربعاء الموافق مالحظة : 
رة الصحة .بمقر دائرة المشتریات بوزاالساعة العاشرة صباحًا 5/9/2018

وزارة الصحة 
ختم وتوقیع المشتركالمشتریاتدائرة
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كمیاتالاألصناف و جدول 
الشركة السعر اإلجمالي بالدوالرسعر الوحدة بالدوالرالكمیةالوحدةاسم الصنفالرقم

المصنعة
رقم 

الكتالوج
مدة 
التورید

مالحظات

1VIDEO LARYNGOSCOPE5عدد

2Trauma Beds5عدد

3X-RAY FILM PROCESSOR2عدد

4X-RAY FILM PROCESSOR – 2 washer
tank

1عدد

5COMPUTED RADIOGRAPHY
C.R

2عدد

6ANAESTHESIA MACHINE1عدد

7NPWT2عدد

8OPERATING TABLE1عدد

9AIR POWER DRILL1عدد
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SPECIFICATIONS
Video laryngoscope-1

It should be Heavy Duty &Well Known Brand Name (Europe, USA or Japan).

 Quick and easy to use
 Reusable Display
 Build-in Battery Charging Circuit
 Low Battery Alert on Screen
 Image Brightness Control
 Auto shut off, Auto white balancing
 Video Refresh Rate    30 frames per second
 A/V Cable Video Out
 Fixed Handle Mounted Display
 Light Source  white LED
 Anti-fog
 lightweight, sits balanced in the clinician’s hand
 High resolution viewer tilts and turns for better viewing
 Adjustable blade for different size patients
 Reusable blades
 Metal handle
 Fully portable unit
 New catalogue is attached with the offer
 Warrant : 2 years
 Country of origin.
 Should be FDA/CE approved product.
 All standard and safety certificates should be included (ISO, FDA, CE, etc.)
 All necessary standard accessories and ready for use.
 List of important spare parts and accessories with their part number and

costing.
 Warranty for the supply of spare parts for a minimum period of 10 years.

2-Trauma Bed

 Brake and Center Track Steering Activation from all four corners.
 Fifth wheel steering system with four corner activation.
 Weight capacity at least 220 KG
 Full length radio-translucent mattress platform /top
 Radiolucent Comfort Mattress
 Dual-side hydraulic foot controls for height and tilt adjustment
 Foot operated tilt to ± 15 degrees from any height Fold-down
 Stainless Steel safety side rails
 Gas spring assisted backrest adjustment (0 to 87 degrees)
 Integral folding IV drip rod, plus additional IV drip rod
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 Height range of 56 – 93 cm (22 – 36”)
 Storage for D, E or F size oxygen cylinder
 Spacious storage area for patients belongings
 Easy to clean
 Footboard
 Monitor Shelf
 Patient notes holder
 Patient safety Strap with buckle
 New catalogue is attached with the offer
 Warrant : 2 years
 Country of origin.
 Should be FDA/CE approved product.
 All necessary standard accessories and ready for use.
 List of important spare parts and accessories with their part number and costing.

Warranty for the supply of spare parts for a minimum period of 10 years.

AUTOMATIC FILM PROCESSOR-3

 TECHNICAL SPECIFICATIONS:- Should be compatible for sheet type X-ray films.- The assembly should be made up of material which is non corrosive
and of latest technology, specify the material used.- Should be suitable for film sizes up  to 14x17 inches.- Should have continuous film roller transport and auto start and stop
facility.`- Should have a variable processing time from 90 to 180 seconds.- Should have a developer and fixer tank of minimum 5 liters capacity.- The container assembly should be made of non-corrosive material.- The main drive should automatically change to standby mode during
idle time to prevent wear and tear.- Should have sufficient sensors for film detection and level sensors for
overflow protection.- Should have variable developer and fixer temperature from 30 to 35ºC
or better.- The replenishment containers should have capacity of at least 25 liters
and the replenishment should be automatic.- Should have film drier facility and the temperature should be
adjustable.- Should have individual setting for processing time, temperature and
replenishment rate.- Should have a digital display for processing time and temperature.- Should be a table top model and should be supplied with mounting
stand.- Should work with input  Single Phase 220 VAC 50 Hz supply.
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AUTOMATIC FILM PROCESSOR with 2 washer tank-4

 TECHNICAL SPECIFICATIONS:- Should be compatible for sheet type X-ray films.- The assembly should be made up of material which is non corrosive
and of latest technology, specify the material used.- Should be suitable for film sizes up  to 14x17 inches.- Should have continuous film roller transport and auto start and stop
facility.`- Should have a variable processing time from 90 to 180 seconds.- Should have a developer and two fixer tanks of minimum 5 liters
capacity.- The container assembly should be made of non-corrosive material.- The main drive should automatically change to standby mode during
idle time to prevent wear and tear.- Should have sufficient sensors for film detection and level sensors for
overflow protection.- Should have variable developer and fixer temperature from 30 to 35ºC
or better.- The replenishment containers should have capacity of at least 25 liters
and the replenishment should be automatic.- Should have film drier facility and the temperature should be
adjustable.- Should have individual setting for processing time, temperature and
replenishment rate.- Should have a digital display for processing time and temperature.- Should be a table top model and should be supplied with mounting
stand.- Should work with input  Single Phase 220VAC 50 Hz supply.

COMPUTED RADIOGRAPHY SYSTEM (CR)-5

 TECHNICAL SPECIFICATIONS:
 Brand name & Well Know Manufacture ( USA – Japan- Europe)
 Heavy duty for hospital level operation.
 Single plate reader, General-Purpose CR Systems.
 Should be able to be used inside examination room.
 Throughput 60 Plate/hour for 35×43 IP or higher rate for different

cassette/IP sizes.
 Should have scheduled workflow software.
 Suitable for a wide range of  general applications
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 Patient ID facility, by Manual entry, and DICOM 3.0 modality work list.
 Work list management can obtain patient information directly from the hospital

HIS/RIS
 Spatial resolution of minimum 5 pixel/mm to 10 pixel/mm& 15 pixel/mm

should be possible.
 Gray scale resolution In/Out: Should be 12/12 Bit or higher is preferable.

System configuration

 System configuration include (Plate reader complete with the CR Main
Quality control Console , Workstation PC, with the image processing
Software tools ,  Cassettes and Imaging Plates, DICOM 0.3 Interfaces

 It should be clear at the offer any extra price for the offered configuration
to be ready to use.

 CR console should be able to process image data to optimize the final
output.

 The main workstation is equipped with 19'' high-resolution LCD
 CD writer, DVD drive with 30, 000 Image storage Capacity or more.
 Main Workstation should have ability to send images to the 6 consoles

(Permanent Licenses)
 The stations PC and quality control PC should be with the following minimal

specs or higher preferred.- Core i3 Processor ,or more- 4GB Memory- 2 X500GB Hard Disk Capacity- CD/ DVD Writer Drive- USB 3connections- LAN ,Ethernet .- 19'' very high-resolution LCD
 The system configuration should be suitable for both centralized and

decentralized workflow depending on the MOH requirement.

Software and Communication

 The system computers should equipped with open Licensed Image
Processing software and DICOM3.0 for each networking with the local
network for connectivity with main QC console.

 System should have capability to pan, zoom, annotate, crop, noise
suppression/control, multiple image layouts, customized formatting,
CD/DVD writing, etc.
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Cassettes and IP's ( Priced separately )

 35 x 43 cm cassette with IP × 4 No.
 35 x 35 cm cassette with IP × 4 No.
 24 x 30 cm cassette with IP × 3 No.
 18 x 24 cm cassette with IP × 3 No.
 Complete system configuration will be delivered, installed, operated

with all standard accessories and ready for use.

Other items  to be delivered with the system

 Extra 2 viewing console  with  original  PC and software ,and
suitable ups and table for console .

 Suitable Table for the all system (Reader + Main QC Work Station)
with chair

 Suitable online UPS for the Reader and Main QC Work Station.
Warranty:

 3 years warranty including spare parts, preventive maintenance.
 Cassette Life should   45000 and 5 years guarantee.
 Deliver system Software Should with the unit.
 Service Software should deliver with the system if available.
 Operation and Service Manuals must be included in Soft and hard

copies.

6-Anesthesia Machine with Monitor

It should be Heavy Duty &Well Known Brand Name (Europe, USA or Japan).

 Flow management

 Should be Compact, ergonomic & easy to use

 Machine should provide electronic gas mixing.

 Multi-color TFT display of at least 8” size, with virtual flow meters for O2,
N2O or Air

 Should have back-up O2 control which provides an independent fresh gas
source and flow meter Control in case of electronic failure.
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 Gas regulators shall be of modular design/ graphic display

 One no. yoke each for Oxygen & Nitrous Oxide. Separate Pipeline inlet for
Oxygen, Nitrous Oxide and Air

 Hypoxic Guard to ensure minimum 25% O2 across all O2-N2O mixtures and
Oxygen Failure Warning

 Anesthesia Gas Monitor.

 Breathing system

 Latex free fully autoclavable.

 Sensor should not require daily maintenance.

 Bag to vent switch shall be bi-stable and automatically begins mechanical
ventilation in the ventilator position.

 Adjustable pressure limiting valve shall be flow and pressure compensated.

 Standard Circle Absorber System

 Should have adjustable pressure limiting valve, breathing circuit pressure
measuring device.

 Should have a bag/ventilator selecting valve integrated on to the absorber.

 Should be suitable to use low flow techniques

 Facility to attach oxygen sensor. Should have CO2 absorbent chamber canister

 Vaporizers

 New generation Vaporizer must be isolated from the gas flow in the off
position and prevent the simultaneous activation of more than one vaporizer.

 Vaporizer should mount to a Selectatec manifold of 2 vaporizers, which
allows easy exchange between agents.

 Temperature, pressure and flow compensated vaporizers and Maintenance free
- for Isoflurane, Halothane, and Sevoflurane.

 Ventilator (Integrated)

 The workstation should have integrated Anesthesia Ventilator system for adult
and pediatric.

 Ventilator should have Volume Control and Pressure Controlled SIMV and PEEP.
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 Ventilator should have a tidal volume compensation capability to adjust for losses
due to compression, compliance and leaks; and compensation for fresh gas flow.

 The workstation should be capable of delivery of low flow anesthesia.

 Ventilator should be capable of at least 120-150 L/min peak flow to facilitate
rapid movement through physiologic “dead space” in the Pressure Control mode.

 1.Anesthesia Monitoring System should be modular:

 Monitoring of vital parameters: ECG (5 leads) with ST segment analysis, NIBP,
SPO2 and 2 Invasive Blood Pressure &Spirometry with display of flow volume
loops.

 Temperature measurement

 Automatic identification and measurement of anesthetic agents, EtCO2, O2 and
N2O and. FiO2 measurement.

 24hrs of graphical and numerical trending.

 Facility to store snapshots during critical events for waveform review at a later
stage.

 Audio visual and graded alarming system.
2.Display of Ventilator:

 Tidal volume (VT)).

 Inspiratory/expiratory ratio (I:E).

 Inspiratory pressure (Pinspired).

 Pressure limit (Plimit).

 Positive End Expiratory Pressure (PEEP).

 System Configuration Accessories, spares and consumables:

 Anesthesia Gas Delivery system -01.

 Circle absorber –01

 Ventilator -01.

 Monitor -01.

 Vaporizer Savoflurane -01.

 Vaporizer Isoflurane -01.

 Adult and Pediatric autoclavable silicone breathing circuits -02.
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 Temp probe Skin reusable- 02.

 Accessories Anesthetic gases-01 set.

 Standard accessories to make all parameters working- 01 set.

 Vital Parameter Accessories-01 Set.

 Power Supply:

 Power input to be 220-240VAC, 50Hz

 UPS of suitable rating shall be supplied for minimum 1 hour backup for the entire
system

Including Anesthesia Gas Monitor priced separately

 New catalogue is attached with the offer
 Warrant : 2 years
 Country of origin.
 Should be FDA/CE approved product.
 All standard and safety certificates should be included (ISO, FDA, CE, etc.)
 All necessary standard accessories and ready for use.
 List of important spare parts and accessories with their part number and costing.
 Warranty for the supply of spare parts for a minimum period of 10 years.

7- NPWT Therapy

It should be Heavy Duty &Well Known Brand Name (Europe, USA or Japan).

Therapy Delivery

Modes: Continuous or Intermittent
Intensity Settings: Low, Medium, High
Pressure Settings: -25 mmHg to -200 mmHg

weight not more than  1.20 kg with an empty canister
rechargeable battery: Lithium ion Type
Battery Life: not less than 6 hour average
Recharging Time: not more than 6 hours to reach full charge from a completely
discharged state
Canister Size: 500 ml

Electrical Data

External Power Supply Input: 100-240 VAC
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Disposables and consumables for 100 Patient

Operating Conditions
 Temperature Range: 5° C to 40° C

Relative Humidity Range: 0-95% non-condensing
Power, Standards, Safety, Documentation and Training:

 Power input: 220 VAC, ±10%, 50 Hz.
 New catalogue is attached with the offer
 Warrant : 2 years
 Country of origin.
 Should be FDA/CE approved product.
 All standard and safety certificates should be included (ISO, FDA, CE, etc.)
 All necessary standard accessories and ready for use.
 List of important spare parts and accessories with their part number and costing.
 Warranty for the supply of spare parts for a minimum period of 10 years.

8-Operating Table

It should be Heavy Duty &Well Known Brand Name (Europe, USA or Japan).

 Electromotorised table
 5 sections: head plate, back plate, seat plate and leg plates.
 Full motorized function of column and table top
 Entire table top frame and column cladding should be made of stainless CrNi

steel
 with remote control
 Table is mounted on a solid base with casters and locks.
 Trendelenbrge: +30/-25 deg.
 Length not less than 1900 mm
 Width with side rails not less than 500 mm
 Adjustable High from 760 to 1000 mm approx.
 Load capacity up to: 180 kg.
 Should be C-arm accessible.
 Tilt: 18 deg  Back section: +60/-40 deg.
 Leg section: +20 /-90 deg.
 It should have SFC padding (Special Foam Core) with multi-layer construction
 Bridge is Included or renal position
 Rail setting clamp 2
 Anesthesia screen
 IV rod
 Power, Standards, Safety, Documentation and Training:
 Power input: 220 VAC, ±10%, 50 Hz.
 Internal maintenance-free rechargeable batteries with capacity for about 3 hours
 New catalogue is attached with the offer
 Country of origin.
 Should be FDA/CE approved product.
 All standard and safety certificates should be included (ISO, FDA, CE, etc.)
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 All necessary standard accessories and ready for use.
 List of important spare parts and accessories with their part number and costing.
 Warranty for the supply of spare parts for a minimum period of 10 years.

9-Air power drill

It should be Heavy Duty &Well Known Brand Name (Europe, USA or Japan).

 Indications for use : Total Joint Arthroplasty ; Arthroscopy ; Trauma ;
 Podiatry ;Spine ; Hand Surgery

 Pneumatic With the same adaptor hose as well as in the MOH hospital .
 - Designed for maximum comfort, control, and power during small bone, large

bone
 arthroscopy,  and spine procedures.
 Weight : 1.5 Ibs (680 g)

 Variable speed control trigger for maximum control
 Speed range : 0-1000 rpm (30"/lb. (3.39 Nm) )

 Max. Operating Pressure : 110 psi running ( 7.7 kg/cm²) ;  7.58 bar
 Single handed operation of Forward / Reverse mode switch
 Complete with the following:-

 High Torque Jacobs chuck drill
 Synthesis chuck drill

 Drill Hudson modified trinkle drill
 Jacobs reamer attachment

 Synthesis reamer attachment
 Adjustable pin collect wire
 Drill bit different sizes (1.6 ,2, 2.8 ,3.2 ,4 , 4.8, 6.3 ) or near sizes

 Reamer quick locking device
 Different sizes of reamers to choose from

(40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64 mm ) or near sizes price each size
separate

 Krischner wire (round , double point and threaded 8 different sizes and shape
,price each separate)

 Sagittal saw attachment
 Sagittal saw blades (5different sizes price each separately)

 Micro sagittal saw blades (2 different sizes price each separately)
 Reciprocating saw attachment
 Reciprocating saw blades (5 different sizes and shapes specify and price

separately)
 Sterilizing case

 Warrant : 2 years – Service and operating manual must be included
 Power, Standards, Safety, Documentation and Training:
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 Power input: 220 VAC, ±10%, 50 Hz.
 New catalogue is attached with the offer
 Country of origin.
 Should be FDA/CE approved product.
 All standard and safety certificates should be included (ISO, FDA, CE, etc.)
 All necessary standard accessories and ready for use.
 List of important spare parts and accessories with their part number and costing.
 Warranty for the supply of spare parts for a minimum period of 10 years.


