
 

2پیوست شماره 

نظریه و پیشنهاد پیمانکار شرح عملیات درخواستی بخش موضوع

اتوبوس دارای باکس زیر کف است بطوریکه ارتفاع کف * 

داخل اتوبوس از زمین حداقل باشد و انتقال برانکارد به 

.داخل اتوبوس  بسادگی صورت پذیرد

نوع و مدل 

اتوبوس

ساختار اتوبوس بایستی بر اساس اتوبوس آمبوالنس به *

.منظور تجهیز امکانات پزشکی تقویت و شاسی کشی شود

برای کلیه اقالم از جمله بنچ ، تجهیزات پزشکی ، صندلی *

تکنیسین ، کابینت ها ، پلت فرم ، محل نصب کپسول های 

اکسیژن ، دستگیره سقف ، محل آویز سرم و غیره ، تقویت 

.کننده مناسب در نظر گرفته شود

بین تقویت کننده ها و بدنه اصلی در تمام نقاط بوسیله *

عایق مطلوب مقاوم در مقابل حرارت بر اساس استاندارد 

EN4102 class byپوشانیده شود .

برای عبور لوله های اکسیژن ، درخت سیم کانال های *

مناسب در نظر گرفته شود

سعی گردد به منظور تعمیرات احتمالی از جمله تعویض *

.شیلنگ های اکسیژن راه کار مناسب در نظر گرفته شود

محل عبور درخت سیم از سوراخ های احتمالی تقویت *

کننده ها حتما بوسیله الستیک های حلقوی به منظور 

.جلوگیری از زخمی شدن سیم پوشش داده شود

  شرایط اختصاصی دستور العمل و مشخصات فنی کابین  اتوبوس امبوالنس

طراحی و نوارکشی و نوشتار 

معکوس و عالیم روی بدنه نیز 

بایستی با هماهنگی طرف اول 

.اجرا شود

در صورت امکان نقشه * 

درخت سیم از سازمان 

اورژانس اخذ شود

تقویت کننده ها و 

عایق بندی
آماده سازی کار
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نظریه و پیشنهاد پیمانکار شرح عملیات درخواستی بخش موضوع

.به صورت یک تکه و بدون آج قالب گیری گردد*

ابعاد و قالب گیری به نحوی انجام شود تا ضمن پوشش *

. سانتی متر به طرف دیواره ها باال رود 5کامل کف به اندازه 

به هیچ عنوان در کف از چوب استفاده نشود*

دارای مقاومت در مقابل سایش ، شوینده ها ، اسید ها ، باز *

ها و همچنین دارای خاصیت آنتی با کتریال و آنتی یووی 

.باشد

 میلیمتر 4جنس کف از مواد اپوکسی به ضخامت حداقل *

آماده گردد

این مواد می بایست دارای مقاومت در مقابل حرارت بر *

. باشد3795ISOاساس استاندارد 

پوشش داخلی کابین بیمار روی دیواره های سمت چپ و *

.راست می بایست از فایبرگالس ساخته و نصب گردند

 میلیمتر کمتر 3ضخامت فایبر گالس در هیچ نقطه آن از *

.نباشد

 )پوشش فایبر چپ و راست مناسب با خروجی برای اکسیژن 

برای هر  (خروجی1) خروجی برای هر دو تخت و ساکشن 2

 ولت و یک  عدد پریز برای هر 12دو تخت و یک فندکی 

.تخت در نظر گرفته شود

کف

ساخت قطعات 

ساخت قطعات

 پوشش سمت چپ

و راست دیواره ها
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 با قابلیت شستشو و درب ها  از pvcبدنه کابینت از جنس  

.  باشدpvcجنس 

قفسه بندی جهت نگهداری دارو و لوازم مصرفی پزشکی در 

 با روکش ضدآب و pvcقسمت انتهای اتوبوس از جنس 

.مجهز به قفل های لوالیی و یا جک های گازی مناسب باشد

 PVCجنس اسکلت اصلی کابینت می بایست از ورق های *

 میلیمتر و دیواره های کشو ها حداقل 16با ضخامت حداقل 

. میلیمتر ساخته شود10

 up-downقفل کشو ها می بایست به صورت حلقه ای *

.تهیه و نصب گردد

کشوها می بایست به صورت محکم در حالیکه باز هستند *

.بتوانند باقی بمانند

ساخت قطعات 

ساخت قطعات

 کابینت و قفسه

های دارویی
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نظریه و پیشنهاد پیمانکار شرح عملیات درخواستی بخش موضوع

 ولت می بایست در خارج آمبوالنس جهت 220یک پریز *

.برق ورودی خارج از کابین بیمار نصب گردد

.این پریز می بایست در طرف راننده باشد*

زمانیکه آمبوالنس ایستاده و برق شهر به پریز وصل است 

.کلیه پریزهای داخلی می بایست فعال باشند

در این وضعیت نباید موتور ماشین بمنظور روشن شدن *

.استارت بخورد

ولت باشد بطوریکه 220اتوبوس امبوالنس باید مجهز به برق 

.توان راه اندازی تمام تجهیزات داخل اتوبوس را داشته باشد

در صورت لزوم یک دستگاه شارژر می بایست بمنظور *

 ولت جهت شارژ 12 ولت شهری به 220تبدیل کننده برق 

باطری اصلی اتومبیل و باطری کمکی کابین  (باطری ها 

 220 ولت اتومبیل به 12و همچنین جهت تبدیل برق  )بیمار

ولت در صورت لزوم در حالیکه آمبوالنس در حرکت است 

. وات نصب گردد1600یک اینورتر با توان 

یکدستگاه شارژر که بتواند در حالت خاموش بودن موتور *

آمبوالنس باطری های اصلی و کمکی را شارژ نماید می 

.بایست در آمبوالنس نصب گردد

 200 با روشنایی smdروشنایی عمومی با نصب المپ های *

لوکس در کابین بیمار

 روشنایی در کابین بیمارsmdنصب المپ های * 

 پریزها

اینورتر
سیستم 

الکتریکی و 

الکترونیکی

سیستم 

الکتریکی و 

الکترونیکی

شارژر
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نصب المپ های روشنایی خواب در قسمت کابین بیمار * 

(نورآبی)

نصب دو عدد چراغ مه شکن در قسمت جلو و عقب *

اتوبوس

 ولت هالوژن12  جهت رگ گیری spot lightنصب چراغ * 

 ولت220 ولت به 24وات 3000اینورتر * 

 آمپر20 ولت 24شارژر * 

 220 آمپر و مبدل 30 ولت با ظرفیت 12 ولت به 24مبدل *

 ولت12به 

خارجی-  امپر 200باطری اضافه * 

ولت توکار واتر پروف با کابل 220سوکت ورودی برق *

آلمانی- مخصوص 

 ولت روی سقف باالی درب کشویی12نصب پروژوکتور *

دوربین دنده عقب و دوربین دید جانبی*

 کیلو وات استارتی استاندارد با پایه ریلی 5ژنراتور دیزلی *

مناسب جهت تسهیل در زمان استفاده در فضای مناسب با 

پیش بینی لوله خروج گازهای احتراق به خارج از اتوبوس

سیستم اینترکام جهت ارتباط بین کابین بیماران و راننده * 

با قابلیت کاهش نویز و صدای محیطی

مشخصات  فنی تابلو برق و 

نحوه تعبیه با هماهنگی طرف 

اول انجام شود

اتوبوس بایستی دارای تابلو برق با مشخصات و استاندارد * 

روز همراه با سیم کشی توکار با عایق بندی مضا عف باشد

سیستم 

الکتریکی و 

الکترونیکی

سیستم 

الکتریکی و 

الکترونیکی

شارژر

 

ولت220 و 12سوکت *
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نظریه و پیشنهاد پیمانکار شرح عملیات درخواستی بخش موضوع

آمبوالنسها بایستی مجهز به آژیر ، میکروفون آمپلی فایر * 

.و بلندگوی آمبوالنسی  مرغوب و استاندارد باشند
بلندگو  آژیر

 

فن مکنده جهت تهوبه هوا براساس استاندارد به نحویکه * 

 دفعه هوای داخل آمبوالنس را در مدت یکساعت 20بتواند 

.کالً جابجا نماید ، نصب گردد

تهویه هوا

) یک کمپرسور با دو اواپراتور (دو دستگاه کولر جداگانه *

یکی برای کابین راننده و دیگری در کابین بیمار براساس 

این دو دستگاه .   می بایست نصب گردد4374استاندارد  

.باید بتوانند بصورت جداگانه خاموش و روشن گردند

کولر

یک دستگاه ترموستات که بتواند درجه حرارت داخلی *

کابین بیمار را کنترل و در طول یک مسافرت ثابت نگهدارد 

در کابین بیمار می بایست نصب گردد این  دستگاه باید 

.بتوانند بصورت جداگانه خاموش و روشن گردد

بخاری

 2 عدد کپسول اتش نشانی 4اتوبوس بایستی مجهز به * 

.                       کیلویی به همراه هادر مخصوص باشد

سنسور گاز مونو کسید کربن و دود جهت هشدار از نطر 

.                 و دود بصورت جداگانه تعبیه شود co2تجمع گاز 

           شیشه شکن دستی و برش کمربندی ایمنی نیز به 

. عدد تعبیه شود4تعداد

اقالم و سیستم 

ایمنی

تعبیه سینک استیل به همراه لوله کشی آب و سیستم *

.     pvcفاضالب و کابینت زیر و باالی ظرفشویی از جنس 

 لیتری بهداشتی ، دارای استاندارد مخازن 300مخزن آب 

آب شرب مجهز به امکانات مربوطه

آشپزخانه

سیستم 

هشتاردهنده
آمبوالنسها بایستی مجهز به  الیت بار  و چراغ گردان  *

.استاندارد باشند 

 الیت بار و

چراغهای گردان

سیستمهای 

جانبی 

سیستمهای 

جانبی
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تعبیه اتاق جهت سرویس بهداشتی براساس نمای داخلی * 

.                                                                پیوست اسناد 

 لیتری جمع آوری فاضالب با شیر تخلیه 135تعبیه مخزن 

مجهز به امکانان مربوطه

سرویس بهداشتی

دو دستگاه بخاری جداگانه یکی برای کابین بیمار و دیگری *

برای کابین راننده با کنترل جداگانه در آمبوالنس براساس 

 می بایست نصب گردند4374استاندارد 

اتوبوس بایستی مجهز به  کپسولهای اکسیژن فلومتر ، 

.مرطوب کننده ، فشار شکن و اوت لت باشد

لیست زیر جزئی از مناقصه نمیباشد فقط پیمانکار می *

.بایست محل های مناسب برای آنها در آمبوالنس آماده نماید

1. C hair   S tretcher

2.S coop  S tretcher

3.Long  S pinal board

4.S uction

5.Ventilator

6.Defibrillator

 7.S fort Back Board

نمونه ی تجهیزات پزشکی * 

داخل اتاق بیمار توسط کارفرما 

به پیمانکار داده می شود تا 

بتواند  جانمایی مناسب جهت 

.نصب  تجهیزات را انجام دهد 

تجهیزات پزشکی
تجهیزات 

پزشکی

سیستمهای 

جانبی 

سیستمهای 

جانبی

اطالعات و جزییات مشخصات 

.فنی از طرف اول اخذ گردد

سیستم گازهای 

طبی
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