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 التاريخ :                

شركة ___________________ المحترمين ,, السادة  

 تحية طيبة وبعد ,, 

 الموضوع : عرض سعر تجهيز سيارة اسعاف

اصة باإلشارة إلى الموضوع أعاله , نرجو من حضرتكم تزويدنا بعرض سعر لتجهيز سيارة االسعاف الخ       

 بمستشفى االتحاد النسائي التابع لجمعية االتحاد النسائي العربي , وذلك حسب الجدول المرفق : 

 

 ظات هامة : مالح 

  لضريبة القيمة المضافة .  السعر بالشيكل وشامالا 

 تورة ضريبية , وشهادة خصم مصدر . توفير فا 

  . الجمعية غير ملزمة بقبول أقل األسعار , وبدون ابداء األسباب 

 . يتم تفريغ األسعار على نفس الجدول المرفق 

  . التسليم خالل مدة اقصاها اسبوعين من تاريخ تسليم السيارة 

  سنتينكفالة ال تقل عن . 

 في موعد  جمعية االتحاد النسائي –, ويسلّم باليد للدائرة المالية   سليم العروض بالظرف المختوميتم ت

 .  03/02/2019أقصاه الساعة الواحدة ظهراا من يوم األحد الموافق 

  . يعد ختم وتوقيع المورد اقرارا منه باالطالع على المالحظات المرفقة والموافقة عليها 

 

 

 

 مع فائق االحترام والتقدير ,,

 

 

 لجنة المشتريات المركزية
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1/4صفحة   

 أوال : التجهيزات الداخلية 

لالسعر بالشيك  ## البند 

خاص بسيارات  المنيومسم مثبتة بأرض الكبينة وفوقها  2ارضية خشب ساندويش  

 االسعاف .
1.  

ملبسة بقشرة المنيوم مع احرف المنيوم خزائن خشب ساندويش لحفظ المواد الطبية  
مختلفة وسحابات بالستيك مقوى دائرية لجميع الدفات مع جوارير بالستيك باحجام 

مع مجاري خاصة ) المنيوم مع كوشوك ( تحت الزجاج وذلك لسهولة الحركة ومنع 
 االصوات , مع اقفال خاصة لهذه الدفات .

 وثبيت الخزائن على الجانب االيسر للسيارة .

2.  

سم باالضافة الى خزانة تحت  120ال يقل طوله عن  لشخصينمقعد خلفي يتسع  

 ) حسب المواصفات السابقة ( , مع أحزمة أمان لكل شخص .  المقعد
3.  

سم ويكون مثبت بعد كرسي  50حاجز خلف السائق مقابل المقود بعرض ال يقل عن  

سم بحيث يكون كرسي السائق معاد الى نهايته للخلف . ويكون  10السائق ب 

ومواسير ستانليس ملم مع مرابط  6الحاجز جزء من البالستيك المقوى ال يقل عن 

 وقواعد خاصة له . 

4.  

.5 واعد خاصة ستانليس . ق قابض ستانليس في السقف مع   

, ويكون مثبت عند بداية سرير المريض  ) مستورد (كرسي ضابط اسعاف متحرك  
) راس المريض ( مع احزمة ثالث نقاط وتكون قاعدته قابلة لالنطواء مع دوران ) 

 يسار + يمين ( .
6.  

.7 ت اسطوانة االكسجين الصغيرة وطفاية الحريق .مثب   

.8 مثبت لشنطة االسعاف .    

بالشيكل : ( 1) مجموع أعمال البند    

 

 

 

 ختم وتوقيع المورد : ______________________
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2/4صفحة    

 ثانيا : الكهرباء 

لالسعر بالشيك  ## البند 

بحيث تكون كل وحدة طولها ال  LED اضاءة السقف ) الكابينة ( ال تقل عن وحدتين 

 .متر ) على طول غرفة المريض (  2يقل عن 
1.  

.2 واط , موديل حديث لون أحمر .  LED 300لّواح علوي    

.3 واط .  30ال يقل عن   LEDلّواح علوي خلفي) قرن (    

.4 واط . 100تركيب سرينة ) ازعاكاه( + سماعتان كل سماعة    

.5 . الجوانبتركب على  4اضواء ليزر عدد    

.6 فولت + وصالت مكيف خلفي .  220الى  12محّول كهرباء من    

.7 فولت . 12فولت + نقطة  220نقطة كهرباء داخلية و خارجية    

.8 ضوء كشاف خلفي يثبت فوق االبواب الخلفية يتم التحكم به من غرفة السائق .   

.9 كشاف شاحن في غرفة  السائق .    

تركيب جهاز كنترول للتحكم بجميع االضواء التي يتم اضافتها على السيارة بما فيها  
 اللواحات . 

10.  

بالشيكل : ( 2) مجموع أعمال البند   

 

 

 

 

 

 

 ختم وتوقيع المورد : ______________________
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 صفحة 4/3

 ثالثا : االضافات  

لالسعر بالشيك  ## البند 

.1 تعتيم الزجاج الخلفي لكبينة المريض .    

.2 . 2حامل محاليل طبية عدد    

.3 جهاز ضغط ثابت مع سماعة يتم تركيبه في الخزانة .    

.4 نقطة .  2مخارج لالكسجين عدد    

بالشيكل : (3) مجموع أعمال البند   

 المجموع الكلي باالرقام / شيكل : 

 

 

___________________________________________: المبلغ االجمالي بالشيكل   

 الخصم ) ان وجد ( : ______________________________________________

_____________________________________________المجموع بعد الخصم :   

 

 

 

 

 

 

 ختم وتوقيع المورد : ______________________
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4/4صفحة   
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