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 نموذج كتاب عرض المناقصة

Letter of Tender 

 

 المشروع : .......................................... العطاء رقم : .......................................

 .............................................................................إلى السادة )صاحب العمل( : 
لقد قمنا بزيارة الموقع  والتعرف على الظروف المحيطة به، كما قمنا بدراسة شروط العقد، والمواصفات، والمخططات، 
وجداول الكميات، وملحق عرض المناقصة، والجداول األخرى، ومالحق العطاء ذات 

ألرقام:.................................. المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعاله. ونعرض نحن الموقعين أدناه ا
أن نقوم بتنفيذ األشغال وإنجازها وتسليمها وإصالح أية عيوب فيها وفقا لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق 

....................................... أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقا لنا عاله مقابل مبلغ إجمالي وقدره:...أالمدرجة 
 بموجب شروط العقد.

إننا نقبل تعيين "مجلس فض الخالفات" بموجب "الفصل العشرين" من شروط العقد وسوف نقوم باالتفاق على تعيين 
 أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة.

( يوما من تاريخ إيداع العروض، وأن يبقى العرض ملزما لنا، 90لمدة )نوافق على االلتزام بعرض المناقصة هذا 
ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام هذه. كما نقر بأن ملحق عرض المناقصة يشكل جزءا ال يتجزأ من 

 "كتاب عرض المناقصة".

( من شروط العقد، وأن 4/2) نتعهد في حالة قبول عرضنا، أن نقدم ضمان األداء المطلوب بموجب المادة
نباشر العمل بتاريخ أمر المباشرة، وأن ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقا لمتطلبات وثائق 

 العقد خالل "مدة اإلنجاز".

قبول وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا، وإلى أن يتم ذلك، فإن "كتاب عرض المناقصة" هذا مع "كتاب ال
 أو قرار اإلحالة" الذي تصدرونه يعتبر عقدا ملزما فيما بيننا .

 ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم.

 حرر هذا العرض في اليوم:  ..................... من شهر: ................ عام: .......................
 لمناقص: ................................... شاهد: ........................................توقيع ا

 

 



 ملحق عرض المناقصة

 5/2019س . ع  العطاء رقم:            اجهزه ومعدات طبيه المشروع:

 

 رقم المادة البيــــان
 

 اسم صاحب العمل:

 عنوانه:

1/1/2/2 

 1/3و

 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي 

 (  28االردن ص ب )  –البترا 

 اسم المهندس :

 عنوانه:

1/1/2/4  

 اسم المقاول:

 عنوانه:

1/1/2/3 

 1/3و

 

 ( من قيمة دخول العطاء  %5)   التعليمات كفالة المناقصة

 %( من قيمة العقد 5) التعليمات كفالة اصالح العيوب

 1/1/3/3 لألشغالنجاز إل مدة ا

 

توقيع من تاريخ  ( يوما تقويميا90)
 االتفاقيه

 ( يوما تقويميا720)  1/1/3/7 صالح العيوبإشعار بإلفترة ا

 القوانين األردنية السارية المفعول 1/4 القانون الذي يحكم العقد

 اللغة العربية 1/4 اللغة المعتمدة في العقد

 اللغة العربية  1/4 لغة االتصال

 مر المباشرةأ( أيام تقويمية من تاريخ 7) 2/1 لى الموقعإل دخوالمدة التي سيمنح فيها المقاول حق ال
. 

 داءألقيمة ضمان ا

قيمة ضمان األداء خالل فترة اإلشعار بإصالح العيوب 
 )ضمان اصالح العيوب(

 " المقبولة( من "قيمة العقد  10%) 4/2

 ( من قيمة العقد 5%)



  4/9 نظام توكيد الجودة

 طلوبم 
  6/5 المعتادةوقات العمل أ

( يوما، وتعتبر هذه الفترة مشمولة 15) 8/1 الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد للمباشرة
 ضمن مدة اإلنجاز

 ( دينار عن كل يوم تأخير       50)   8/7 قيمة تعويضات التأخير

 جمعية المحكمين األردنيين 20/3 عضاء مجلس فّض الخالفات أالتي تعين  الجهة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نموذج كفالة المناقصة

Form of Tender Guarantee 
 .…………………......……… العطاء رقم: ..….....……………………………… المشروع:

 

إلى السادة )صاحب العمل(: .............................................................................. لقد تم 
إعالمنا أن المناقص: شركة: ........................................................................ سيتقدم بعرض 

استجابة لدعوة العطاء، ولما كانت شروط العطاء تنص على أن يتقدم المناقص للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعاله 
 بكفالة مناقصة مع عرضه، وبناء على طلبه، فإن مصرفنا: 
بنك ...................................................... يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن يدفع لكم مبلغ: 

......................... عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يتضمن الطلب ما ...................................
 يلي:

أن المناقص، بدون موافقة منكم، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل انقضاء  -أ 
 ( يوما، أو90صالحية العرض المحددة بـ)

( من شروط العقد، 1/6ولكنه أخفق في ابرام اتفاقية العقد بموجب المادة )أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه،  -ب
 أو

( من شروط 4/2أنكم قد قمتم باحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان األداء بموجب المادة ) -ج
 العقد.

إلينا، كما أن هذه الكفالة  ( يوما ويتعين إعادتها90وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة )
 تحكمها القوانين المعمول بها في األردن.

 توقيع الكفيل / البنك: ...........................................

 المفوض بالتوقيع:   ...........................................

 ....التاريخ:             ........................................

 



 4-د

 نموذج اتفاقية العقد

Form of Contract Agreement 

 

       توريد وتركيب وتشغيل اجهزه ومعدات طبيهاستدراج عروض المشروع: 

 5/2019  س . عالعطاء رقم:   

 

 2019. لسنة  ..........من شهر   .. ........حررت هذه االتفاقية في هذا اليوم 

 بين

 .... على اعتباره "الفريق األول" ..  سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.........صاحب العمل 

 و

 ..... على اعتباره "الفريق الثاني"  ............. ..............................      المورد

 ..................لما كان صاحب العمل راغبا في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشغال مشروع:  

ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها 
 وتسليمها وفقا لشروط العقد،

 فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي:

ا في شروط العقد المشار إليها يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفس المعاني المحددة له - 1
 فيما بعد.

 تعتبر الوثائق المدرجة تاليا جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة: - 2

 ...............................    "كتاب القبول"  -أ 

 ...................................   "كتاب عرض المناقصة -ب 

 ................... مالحق المناقصة ذات األرقام: .................... -ج 

 شروط العقد )الخاصة والعامة( -د 



 المواصفات وكما هو وارد في نموذج استدراج العروض المرفق  بطيه  . -هـ 

 المخططات -و 

 والجداول المسعرة )جداول الكميات والجداول األخرى( -ز 

  (          ) "المقبولة"قيمة العقد  - 3

 يوما تقويميا  (        )    "مدة اإلنجاز" 

إزاء قيام صاحب العمل بدفع الدفعات المستحقة للمقاول وفقا للشروط، يتعهد المقاول بتنفيذ األشغال وإنجازها  - 4 
 وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها وفقا ألحكام العقد.

بتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد صاحب العمل بأن يدفع إزاء قيام المقاول  - 5
 إلى المقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد في العقد.

ذلك وفقا للقوانين وبناءا على  ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعاله و 
 المعمول بها.

 الفريق الثاني )المقاول(

 

 الفريق األول )صاحب العمل(

 التوقيع: ...........................................

 

 االسم: .............................................

 

 ...........................................الوظيفة: 

 

 وقد شهد على ذلك: ................................

 

 

 

 التوقيع: ...........................................

 

 االسم: .............................................

 

 ..الوظيفة: .........................................

 

 وقد شهد على ذلك: ................................

 



 نموذج كفالة المناقصة

Form of Tender Guarantee 
 

 .…………………......……… العطاء رقم: ..….....……………………………… المشروع:
 

 

إلى السادة )صاحب العمل(: .............................................................................. لقد تم 
إعالمنا أن المناقص: شركة: ........................................................................ سيتقدم بعرض 

استجابة لدعوة العطاء، ولما كانت شروط العطاء تنص على أن يتقدم المناقص للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعاله 
 بكفالة مناقصة مع عرضه، وبناء على طلبه، فإن مصرفنا: 
بنك ...................................................... يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن يدفع لكم مبلغ: 

......................... عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يتضمن الطلب ما ...................................
 يلي:

أن المناقص، بدون موافقة منكم، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل انقضاء  -أ 
 ( يوما، أو90صالحية العرض المحددة بـ)

( من شروط العقد، 1/6ولكنه أخفق في ابرام اتفاقية العقد بموجب المادة )أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه،  -ب
 أو

( من شروط 4/2أنكم قد قمتم باحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان األداء بموجب المادة ) -ج
 العقد.

إعادتها إلينا، كما أن هذه الكفالة ( يوما ويتعين 90وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة )
 تحكمها القوانين المعمول بها في األردن.

 توقيع الكفيل / البنك: ...........................................

 المفوض بالتوقيع:   ...........................................

 ...........التاريخ:             .................................

 

 

 



 نموذج ضمان األداء )كفالة حسن التنفيذ(

Performance Guarantee 

إلى السادة: .............................................................................................. يسرنا 
............................. قد كفل بكفالة إعالمكم بأن مصرفنا: ................................................

 مالية، المقاول: ............................................................................
.......................................................................................................... 

 ( /  رقم ) بخصوص العطاء

المتعلق بمشروع: ..................................................................................... بمبلغ: ) 
 ........................ ( دينار أردني .....................................................

تنفيذ العطاء  ................................................... وذلك لضمان........................................
 المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة، وأننا نتعهد بأن 

مع  –بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط  –ندفع لكم 
 ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته 

 دفع.وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء ال –بموجب العقد 

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئيا بتاريخ 
........... شهر ............... من عام ................................. ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء على 

 طلب صاحب العمل.

 مصرف: ..............................توقيع الكفيل / 

 المفوض بالتوقيع: ....................................

 التاريخ: ..............................................

 

 

 

 

 

 

 



 لالجهزة الطبيةشروط الخاصة ال

 )تجهيز عيادة السكري /مستشفى الملكة رانيا (

 

( التي تحتاج إلى تركيب في المواقع 1المبينة في المرفق رقم )يتم استالم األجهزة  .1
 المحددة لها في دعوة العطاء.

( بزيارة المواقع 1يلتزم المتعهد المحال عليه أي من األجهزة الواردة في البند رقم ) .2
في وزارة الصحة بالمتطلبات الالزمة  مديرية الهندسة الطبيةوالكشف عليها وموافاة 

من طرف الوزارة لتجهيز الموقع حسب متطلبات الشركة الصانعة لتركيب وتشغيل هذه 
 ة شهر من تاريخ تبلغ أمر الشراء.األجهزة وبما ال يتجاوز مد

" في لوازميايتم استالم األجهزة الغير محدد مواقعها والتي تحتاج إلى تركيب وتشغيل  .3
المستودعات ويلتزم المتعهد بتقديم تعهد بنقل وتركيب وتشغيل هذه األجهزة عند الطلب 

العامة للتركيب  المتطلباتب موافاة الوزارة من وزارة الصحة خالل فترة كفالتها متضمنا  
 والتشغيل وحسب توصيات الشركة الصانعة.

( والتي ال تحتاج إلى تركيب في 2يتم استالم األجهزة المبينة في المرفق رقم ) .4
 مستودعات وزارة الصحة.

الالزمة  ( بتنفيذ عمليات التدريب1يلتزم المتعهد ولألجهزة المبينة في المرفق رقم ) .5
( 3األجهزة في المواقع المحددة لها. ولألجهزة الواردة بالبند رقم )تشغيل واستخدام هذه ل

 يتم تقديم تعهد بتنفيذ التدريب بعد تحديد المواقع وتركيبها.
( بتقديم تعهد لتنفيذ التدريب للتشغيل 2يلتزم المتعهد لألجهزة المبينة في المرفق رقم ) .6

 .لك المواقعبعد تحديد مواقعها ونقلها لتواالستخدام لهذه األجهزة 
صالحة لمدة  اإلحالة( من قيمة %10يلتزم المتعهد بتقديم كفالة صيانة بنكية بواقع ) .7

 عامين.
لمدة عامين مجانا  من تاريخ  لالجهزةبصيانة األجهزة شاملة قطع الغياريلتزم المتعهد  .8

 استالم األجهزة.
 ة.( من قيمة اإلحال%10يلتزم المتعهد بتقديم كفالة حسن تنفيذ بواقع ) .9

يلتزم المتعهد بتقديم نسخة أصلية من كتالوجات التشغيل والصيانة وقوائم قطع الغيار  .10
مع نسخة  موقعولكل  شاملة المخططات االلكترونية للبوردات عند توريد األجهزة

 .الطبية لمديرية الهندسة واحدة إضافية
يلتزم المتعهد بتقديم قائمة مسعرة لجميع قطع الغيار الالزمة لألجهزة ملتزما بها - .11

لى أي قطعة ثمان سنوات بعد انتهاء الكفالة المجانية و في حال تمت الحاجة إلمدة 
يتم  المقدمة من قبلكم في العطاء  و غير واردة في القائمة غيار خالل هذه الفترة 

 .صحة مجاناتوريد هذه القطعة لوزارة ال
يلتزم المتعهد المحال عليه المواد بأن تكون مدة توريد قطع الغيار بعد الكفالة  .12

 ( يوماً من تاريخ التبليغ بأحالة قطع الغيار.40المجانية ال تزيد عن )
يلتزم المتعهد بتقديم أسعار صيانة سنوية شاملة قطع الغيار لألجهزة المبينة في  .13

 سنوات بعد الصيانة المجانية. ثمانة ( ملتزم بها لمد4المرفق رقم )
 .ثالثة اشهرمن تاريخ تبلغ أمر الشراءعن  التوريديلتزم المتعهد بأن ال تزيد مدة  .14
يلتزم المتعهد بوضع ليبالت الصقة تبين اسم وعنوان الوكيل المحلي )هاتف ،  .15

فاكس( ومواعيد تنفيذ برنامج الصيانة الوقائية خالل فترة كفالة الجهاز و بشكل 
 واضح و تاريخ انتهاء الصيانة المجانية.

عملية  خاللتوسم األجهزة واألدوات القابلة لذلك بعبارة مباع لوزارة الصحة  .16
 االستالم.



االلتزام بعمل الصيانة الدورية الوقائية لألجهزة وفق توصيات الشركة الصانعة  .17
عن كفالة الصيانة عند نهاية المدة موقعة من  اإلفراجوتقديم التقارير الالزمة ولغايات 

 قبل مهندسي / فنيي صيانة األجهزة الطبية في المواقع.
قائية للجهاز أثناء فترة الكفالة في حالة عدم تقيد المتعهد بتنفيذ برنامج الصيانة الو .18

أسبوعين يتم تغريمه بمقدار  تزيد عن المجانية وبالمواعيد المتفق عليها أو تأخره مدة
عدد مرات التقصير بأداء الصيانة الوقائية مقسوما  على عدد المرات الكلي للصيانة 

الجهاز  الوقائية المعتمدة من قبل الشركة الصانعة مضروبا  في قيمة كفالة صيانة
 .المعني

تقديم ضمانة من سوء المصنعية على شكل كفالة عدلية أو تعهد يلتزم المتعهد ب .19
 شخصي مصدق من كاتب العدل ولمدة سنة من تاريخ االستالم.

( ومن أحدث %100أن تكون األجهزة واألدوات المقدمة جديدة )يلتزم المتعهد ب .20
األجهزة المقدمة وأن ال يكون  الموديالت لدى الشركة الصانعة مع بيان تاريخ صنع

 .عند التبلغ بأمر الشراءقد توقف إنتاجها 
أ. يلتزم المتعهد أثناء فترة الصيانة المجانية بتلبية طلب الخدمة بالهاتف معززا   .21

( ساعة لألجهزة وبخالف ذلك يتم تمديد فترة الصيانة المجانية 48بالفاكس خالل )
 لمدة أسبوع عن كل يوم تأخير.

من تاريخ  اربعة ايام ب. يلتزم المتعهد بإصالح الجهاز وإعادته للخدمة خالل فترة 

 اإلبالغ عن العطل لألجهزة.

( واحد باأللف من قيمة الجهاز عن 0.001جـ. يلتزم المتعهد بدفع غرامة مقدارها )

( أيام 10كل يوم تأخير عما ورد بالبند )ب( أعاله وإذا زادت مدة التأخير عن )

( ثالثة باأللف عن كل يوم تأخير بعد العشر أيام األولى 0.003الغرامة )تصبح 

 .ن الف دينارو( خمس50وذلك لالجهزة التي يزيد سعرها عن ) من التأخير

من قيمة الجهاز عن كل يوم  ( ثالثة باأللف0.003)ويتم تطبيق غرامة مقدارها 

 ون.ن الف فما دو( خمس50000تاخير لالجهزة التي يكون سعرها )

د. في حال تقديم المتعهد لجهاز بديل عن الجهاز المعطل يتوقف احتساب الغرامات 

،جـ( أعاله ومنذ تاريخ إحضار الجهاز البديل ويشترط أن بالمشار إليها بالبندين )

يكون الجهاز البديل بنفس جودة وكفاءة ومواصفات الجهاز األصيل على أن ال 

 .ثالثة شهورتزيد مدة االستبدال عن 

يلتزم المتعهد بتقديم التزام خطي من الشركة الصانعة بتأمين وتصنيع قطع الغيار  .22
لألجهزة الموردة لفترة العمر التشغيلي لها والمحددة من قبل الشركة الصانعة 

 .منها وبموجب كتاب رسمي
يجب أن يشمل العرض على إجابة واضحة وصريحة على كل المواصفات الفنية  .23

ان المخالفات الفنية لديه إن وجدت مع ضرورة بيان موقع المطلوبة لألجهزة وبي
 المواصفة في النشرات الفنية بشكل واضح وصريح ولكل بند في مواصفة الجهاز.

تحتسب فترة الصيانة المجانية من تاريخ االستالم مع المراعاة ولألجهزة غير  .24
(  من تعليمات 13المادة رقم )( من الشروط أعاله تطبيق 3المحدد مواقعها )بند رقم 

والتي تنص  الصادرة بموجب نظام اللوازم العامة 2008( لسنة 1العطاءات رقم )
( مائة وعشرون يوما  من تاريخ 120على أن بدء فترة الصيانة المجانية بعد مضي )

 االستالم لوازميا ما لم يتم تحديد مواقع تركيبها خالل هذه المدة .



به الشركة الصانعة كضرورة لعمل الجهاز يعتبر جزءا  من الجهاز كل ما توصي  .25
 بشكل طبيعي حتى لو لم يرد ذلك ضمن المواصفات الفنية الواردة في العطاء.

يشترط ولغايات اإلحالة أن يتوفر وكيل محلي للشركة الصانعة قادر ومؤهل على  .26
المقدمة  ه الفنية في مجالخبراتوصيانة األجهزة مع بيان وتقديم أسماء الكادر 

 .مديرية الهندسة الطبيةلهذه الغاية استشارة  ويعتمد

( وبلززززد المنشززززأ  Manufacturerيلتزززززم المنززززاقص بتحديززززد الشززززركة الصززززانعة) .27

(Country of origin) ( وبلد الصنعMade in…. كما يلتزم بتقزديم صزورة عزن )

ووضع ليبل حراري غير قابل لإلزالزة يوضزح بلزد الصزنع  عند الطلب منشأالشهادة 
(Made in…..) 

في حال عرض المناقص لمادة بنفس الموديل ومن نفس الشركة الصانعة مزن أكثزر  .28
 من بلد منشأ واحد فيجب أن يتقدم المناقص بسعر منفصل لكل بلد منشأ. 

يلتزم Software وال Hardware  من حيث ال  األجهزةعلى  التحديثفي حال  .29

يلتزم المتعهد كما التي تتطلب ذلك  لألجهزةالمتعهد بتقديمها  طيلة العمر التشغيلي 
 من الشركة الصانعة. إقرارهابتقديم كافة البيانات المتعلقة بذلك بشكل دوري وفور 

يؤخذ بعين االعتبار سعر الجهاز وسعر الصيانة السنوي  واإلحالةلغايات المقارنة  .30
 (.4في المرفق رقم ) أنواعهاالمبين  لألجهزةالمستهلكات قطع الغيار و وأسعار

للمواد المخبرية المستهلكة  األسعاروااللتزام بهذه  سعاراأليلتزم المتعهد بتقديم  .31
( 8ذلك ولمدة ) إلىوذلك لكل مادة من المواد التي تحتاج لالجهزة  والمحاليل

 سنوات من تاريخ انتهاء فترة الصيانة المجانية.
بتقديم نسخة أصلية أو نسخة مصدقة من الجهات المعنية من شهادات  تعهد يلتزم الم .32

CE MARK  أوFDA APPROVAL .عند االستالم 
في حال تقديم المناقص الجهزة او موديالت غير متوفرة في وزارة الصحة من  .33

غير مجربة سابق ا  لدى وزارة الصحة على المناقص تقديم كشف بالمواقع  شركات
الخدمات الطبية )هذه االجهزة فيها داخل المملكة االردنية الهاشمية  التي تم تركيب

الملكية،المستشفيات الجامعية،مركز الحسين للسرطان،المركز الوطني للسكري 
 وان التقل مدة عمل الجهاز فيها عن سنة على االقل (والغدد الصم والوراثة

العطاء التنسيب باستبعاد العرض المقدم لذلك  وبخالف ذلك  يحق للجنة دراسة
 الجهاز

في حال الحاجة إلي نقل الجهاز  أثناء فترة الكفالة المجانية يلتزم المتعهد  بنقله  .34
 وزارة الصحة الحقا مجانا  الى  أي مكان أخر تحدده

 

 

 

 

 

 

 

 



( للشروط الخاصة 1مرفق رقم )   

 

تحتاج الى تركيب في المواقع المحددة لهااالجهزة التي   

No Equipment Qty Location 

1 Stretcher 
 مستشفى الملكة رانيا  1

2 Advanced phototherapy  
1 

3 Autorefractometer 
1 

 

 

 

( للشروط الخاصة 2مرفق رقم )   

 

 االجهزة التي ال تحتاج الى تركيب في المواقع المحددة لها

 

 

No Equipment 

1 jaundice meter  (portable) 

2 Portable Infrared Vein Viewer 

3 Electronic  Blood Pressure  

 

 

( للشروط الخاصة 3مرفق رقم )   



الطبية لتسعيرها من المناقصين الهندسةقائمة قطع الغيار الموصى بها من مديرية   

No. Equipment  Main Parts to be priced 

1 

 

Blood Pressure Monitor 

 

Display 

Operation panel  

Pump assembly  

Reusable cuffs  

Connection hoses  

Rechargeable battery  

2 Vein viewer  All PCBs 

Infrared lamp 

Display 

Power supply  

3 

Stretcher  

Remote 

Motor 

Control Box  

Side rails  

Al type Jack  

4 Phototherapy 

Lamps  

Power supply board 

Switches 

Thermostat or controller 

Fan 

5 Autokeratorefractometer  Power supply board  



All control boards  

Printer assembly  

CCD Camera  

 

 

( للشروط الخاصة 4مرفق رقم )   

 

االجهزة الطبية المطلوب تقديم أسعار صيانة سنوية شاملة قطع 

 الغيار لها من قبل المناقصين

No. Equipment 

 NONE 
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No. Equipment Name Qty 

2 Bilirubinometer/jaundice meter  
(portable) 

1 

4 
Stretcher  

1 

6 
Portable Infrared Vein Viewer 

2 

8 
Electronic  Blood Pressure /stand  

4 

15 
Autorefractometer 

1 

17 
Advanced phototherapy  

1 

  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ministry of Health 
Directorate of Biomedical Engineering 

Technical Specifications 

 

Item Description: jaundice meter                                               Class No.: (    ) 

Item NO :(2) Quantity : (1) 

 

 

Bidder 

offer  

Min MOH Requirement Technical Specifications No. 

 Please specify manufacturer and country of 

origin & country of manufacturer 
Manufacturer  

 

1. 

 Please specify model number of the 

offered equipment 

Model Number 

 

2 

 FDA approval or CE marking Safety standard  

 

3 

 non-invasive transcutaneous bilirubin meter Application  4 

 Hand held . Type 5 

 Included . rechargeable battery and 

charging unit . 

6 

 Compact design, heavy duty and easy to 

use and cleaning, lite weight. 

Design 

 

7 

 Large screen to show measured 

value ,measurement unit , 

battery indicator …. 

Display 8 

 Power LED and charge LED, audible 

alarms…. 

Indicators & alarms 9 



 0-20 mg/dL or 0-340  μmol/L Measurement range 10 

 ± 1.5 mg/dL or ± 25.5 μmol/L Measurement  accuracy  11 

 220 VAC / 50 Hz . Charging unit  power supply  12 

 

 

 

 

 

 

Ministry of Health 
Directorate of Biomedical Engineering 

Technical Specifications 

 

Item Description: Transport Stretcher                                                     Class No. : (        ) 

Item (4)                                                                                                  Quantity (1)  

 

No. 

 

Technical Specifications 
Min MOH Requirement Bidder 

offers  

1. Manufacturer Please specify manufacturer and country of 

origin & country of manufacturer 
 

2. Model number 

 

Please specify model number  

3. Safety standard 

 

FDA Approval or CE marking for all basic 

units & all accessories 

 

4. Main frame Structure 

 

Made of epoxy coated steel or equiv.  



5. Design  Heavy duty, compact design and high 

quality finishing  

 

6. Sections 

 

3-4 Sections   

7. Control  

 

Hydraulic on two columns   

8. Adjustment Trendelenburg , reverse trendelenburg 

& height adjustments  

 

9. Dimensions, cm 200 L x 90 W x )60-90( H, approx.  

10. 

 

Bumpers   4 Bumpers  on corners   

11. 

 

Four revolving castors with 

locks 

Included with central locking and 

stearing position  

 

12. Back & sections  Adjustable at different angles  with gas 

spring  

 

13. Holder   Head and foot holder for easy 

movement  

 

 

14. Original mattress from 

urethane foam or better with IV 

Rod & folded down side rails. 

Included  

15. Accessories & options Please specify   

16. 

 

X-ray cassette radiography applicable  

 

 

 

 



 

 

Ministry of Health 
Directorate of Biomedical Engineering 

Technical Specifications for Medical Equipments 

 

Portable Infrared Vein Viewer: DescriptionItem  
Item No:( 6) 

Class No.: () 
Quantity : (2) 

 

No. 
Technical 

Specifications Min MOH Requirement 

Bidder 

offer  

1. Manufacturer Please specify manufacturer and country of 

origin 

 

2. Model number Please specify model number  

3. Safety standard FDA Approval or CE marking  

4. Application Vascular access procedure. Detail imaging of 

veins, uses the skin as a screen , distributing of 

veins . 

 

5. Design -Heavy Duty 

-Handheld Light weight  

 

6. Light Source Infrared  

7. Brightness 6-10 lumens or better  

8. Focusing Distance 30cm   Approx.  

9. Viewing Depth 10-15 mm or better  

10. Power supply Battery operated   

11. Unit selection criteria Should be according to a seen & tested sample 

that should comply with above specifications 

 



 

Ministry of Health 
Directorate of Biomedical Engineering 

Technical Specifications 

 

Item Description: Electronic Blood Pressure Device 

 

Item NO (8)                                                                                   

Class No.: ( N/A  ) 

                           

Quantity :( 4) 

 

No. Technical Specifications 
Min MOH Requirement 

1. Manufacturer  

 

Please specify manufacturer and country of 

origin & country of manufacturer 

2. Country of Origin American, European, Japan 

3. Model Number 

 

Please specify model number of the offered 

equipment 

4. Safety standard  FDA approval or CE marking 

5. Design  Heavy duty, compact design , original mobile 

trolley mount on castors with built-in basket 

6. Technology Oscillometric 

 

7. Measured parameters SYS , DIA , PR. 

 

8. Operating modes Automatic  for Adult , Pediatric  

9. Display  Numeric large display for the measured 

parameters  



10. Pulse rate range 30-220 ppm 

 

11. Pressure range  40 mmHg to 240 mmHg  ± 5 mmHg 

 

12. Features - Self test on power ON  
- Error messages 

13. Included Accessories - Adult reusable cuff 
- Connecting hose  

14. Power supply - 220 VAC / 50 Hz  
- Battery (rechargeable ) or AC adapter  

and Low battery indicators  

15. Unit selection criteria  Should be according to a seen & tested sample 

that should comply with above specifications  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

No. Technical Specifications Min MOH Requirement Bidder 

offer  

1. Manufacturer  

 

Please specify manufacturer and 

country of origin & country of 

manufacturer 

 

2. Model Number 

 

Please specify model number of the 

offered equipment 

 

3. Safety standard  FDA approval or CE marking  

4. Auto Refractorkeratometer 

Design 

Compact design & Combined in one 

system   

 

5. Refractometry Spects:    

 Measuring range :   

 - Sphere     25 D up to + 22 D  
      (min. increment  0.12 D steps) 

 

 - Cylinder  0D up to ± 8 D )min. increment 0.2 
steps) 

 

 - Axis  0° up to 180° )1° Step(  approx.  

 - Minimum pupil diameter     

   Measurable 

 

 

 2  mm  

    

Ministry of Health    
Directorate of Biomedical Engineering 

Technical Specifications  

   

Item Description: Auto Kerato Refractometer                               Class No. : (15-169   ) 

Item No :(  (15                                                            Quantity(1) 



6. Keratometry Spects :   

 Measurable range of automatic 

keratometry : 

   

  - Radius curvature  5.00-10.00 mm )0.01 mm increment(  

  - Refractive power  34 PD – 67 PD )0.25 Steps(  

  - Astigmatism   10 D up to + 10 D  approx.  

  - Axis   0° up to 180°  approx.  

7. Monitor Built in 6"min colored  tiltable  & 

peripherally movable   LCD or TFT 

 

 

Cont…..Auto Kerato Refractometer  

No. Technical Specifications Min MOH Requirement Bidder 

offer 

8. PD Measurement range 30-85mm approx   

9. Motorized table  Included   

10. Built in thermal printer Included   

11. Chin rest  Motorized   

12. Test  Manual & 3D auto tracking  & auto 

starting  

 

13. Technology  Rotary prism or mire ring technology to 

eliminate eyelid artifacts & for 

reproducible   results  

 

14. Power supply 

 

220-240 V / 50 Hz 

 

 

 

 



| 

Ministry of Health                      
Directorate of Biomedical Engineering 

Technical Specifications for Medical Equipment  

 

 

               Class No. : (13-037)        Item Description:  Advanced Phototherapy Unit           

 Item No:( 17)                                                          Quantity :( 1)  

 

Bidder 

offer  

Min MOH Requirement Technical Specifications No. 

 Please specify manufacturer and country 

of origin  

Manufacturer  

 

1. 

 Please specify model number of the 

offered equipment 

Model Number 

 

2. 

 FDA approval or CE marking Safety standard  3. 

 • Heavy duty & Compact design  

• Freestanding unit, Mobile with 
brake, Circular shape  

• High quality materials 

• LCD Screen 

• Baby skin temperature monitoring 
with alarms 

Design 4. 

 -  For Fluorescent Lamps  NOT  less   5  

- For LED Lamps  NOT less 20  

Irradiance, µw/cm2/nm  

 

5. 

 Fluorescent  lamp  OR   LED  Lamp 

Easy Accessible &replacement, Please 

specify 

 Accepted Bulbs type 

Bulb Exchange   

 

6. 

 Please specify Number of Bulbs 7. 



 Fluorescent  lamp  Not less than 2000 

hours 

 LED Lamps  NOT less 20000 hours 

Bulbs expected life 8. 

 Included  Cooling System  9. 

 Included  Hour meter 10. 

 Included  Timer 11. 

 220 V / 50 Hz Power supply 12. 

 Should be according to a seen & tested 

sample that should comply with the above 

specifications 

 

Unit Selection Criteria 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 


