
 " توضیح "                                                         محترم انمناقصه گرقابل توجه 

ات و تاسیسبدینوسیله اعلام می گردد که در خصوص  "بهسازی و توسعه اورژانس بیمارستان واسعی "شرایط مناقصه 2-41با استناد به بند 

گواهی تایید  ودر مورد رتبه ضمنا  و بعهده پیمانکار نمی باشد. خواهد شدتوسط کارفرما خریداری  ،شامل اقلام ذیل و چیلر پروژه تجهیزات پزشکی

بصورت همزمان و دارای )تاسیسات  هدر رشت 5رتبه حداقل در رشته ابنیه بعلاوه  1رتبه مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه، رتبه حداقل ، صلاحیت 

 می باشد.(  اعتبار

 تعداد واحد شرح ردیف فصل

 40 دستگاه تهیه و نصب اتلت گازهای طبی با کلیه متعلقات 606264 تاسیسات مکانیکی

 606262 تاسیسات مکانیکی
دیواری از نوع دو گاز با کلیه متعلقات شامل اتلت ها، پریزهای تهیه و نصب کنسول 

برق و تلفن، پلاک بیمار، دارای روشنایی عمومی و مطالعه، تولید شده از پروفیل 
 آلومینیوم با رنگ مخصوص الکترواستاتیک مورد تایید مشاور

 22 دستگاه

 606260 تاسیسات مکانیکی
از با کلیه متعلقات شامل اتلت ها، پریزهای تهیه و نصب کنسول دیواری از نوع سه گ

برق و تلفن، پلاک بیمار، دارای روشنایی عمومی و مطالعه، تولید شده از پروفیل 
 آلومینیوم با رنگ مخصوص الکترواستاتیک مورد تایید مشاور

 22 دستگاه

 606261 تاسیسات مکانیکی

با  به ترمز پنوماتیک تهیه و نصب ستون سقفی دو بازو متحرک تمام اتوماتیک مجهز
درجه جنس بدنه ازپرئفیل آلومینیوم اگسترود آنادایز شده رنگ  006قابلیت چرخش 

کیلوگرم پایه سرم متحرک قابلیت نصب  26پودری الکترواستاتیک با قابلیت تحمل وزن 
عدد اتلت نصب شده با قابلیت نصب ساکشن مجهز به گیج فشار مورد  5پریز و  42

 تایید مشاور

 2 گاهدست

 2 عدد تهیه و نصب والو باکس نوع دوگاز با کلیه متعلقات مطابق با کلیه نقشه ها 606064 تاسیسات مکانیکی

 2 عدد تهیه و نصب والو باکس نوع سه گاز با کلیه متعلقات مطابق با کلیه نقشه ها 606062 تاسیسات مکانیکی

 4 عدد چهار گاز با کلیه متعلقات مطابق با کلیه نقشه هاتهیه و نصب والو باکس نوع  606060 تاسیسات مکانیکی

 606164 تاسیسات مکانیکی
تهیه و نصب آلارم گازهای طبی جهت انتقال به والو باکس بهمراه جعبه کنترل با کلیه 

 متعلقات
 5 عدد

 606564 تاسیسات مکانیکی

 ROTATYVANEدستگاه پمپ خلاء از نوع  2تهیه و نصب سیستم تولید خلاء شامل 
لیتری،  066کیلووات از نوع سه فاز دارای مخزن ذخیره  4اینچ جیوه به توان  41با فشار 

فیلتر  1گالوانیزه از نوع ایستاده دارای تابلو کنترل شامل رله ها، تایمرها و ... دارای 
 باکتری و یک تله تخلیه مورد تایید مشاور با مشخصات مندرج در نقشه ها

 4 دستگاه

 606064 تاسیسات مکانیکی
لیتری در هر  4566تهیه و نصب دستگاه اکسیژن از نوع دوپلکس دارای مخزن ذخیره 

و درجه  PSI 55لیتر بردقیقه دارای فشارخروجی  4426طرف و ظرفیت تولید اکسیژن 
 مطابق با استانداردهای مورد نظر مشاور 10+0خلوص تولید شده 

 4 دستگاه

 606062 تاسیسات مکانیکی
لیتری در هر  5کفشوی  5تهیه و نصب سیستم توزیع اکسیژن از نوع دوپلکس دارای 

تایی بعنوان ذخیره به همراه پایه و زنجیر و کلیه متعلقات مورد نیاز  5طرف و یکسری 
 مطابق با نقشه ها مورد تایید مشاور

 4 دستگاه

 606264 تاسیسات مکانیکی
لیتر بر دقیقه و فشار  26یمارستانی به ظرفیت تهیه و نصب سیستم تولید گاز بیهوشی ب

 مطابق با مندرجات نقشه ها و مورد تایید مشاور PSI 55 خروجی 
 4 دستگاه

 606262 تاسیسات مکانیکی
لیتری در  16کپسول  2تهیه و نصب سیستم توزیع گاز بیهوشی از نوع دوپلکس دارای 

زنجیر و کلیه متعلقات مورد نیاز  تایی بعنوان رزرو بهمراه پایه و 2هر طرف و یک سری 
 مطابق با نقشه ها مورد تایید مشاور

 4 دستگاه

 606264 تاسیسات مکانیکی

دستگاه پمپ )یکی رزرو(  2تهیه و نصب سیستم تولید هوای فشاری بیمارستانی دارای 

 OILمخزن ذخیره ایستاده دارای فیلتر ضد باکتری در پیش ورودی پمپ ها از نوع 

FREE  تایید مشاورمورد 
 4 دستگاه

 2 دستگاه تن 446دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت  226246 تاسیسات مکانیکی


