NPT 043/19
MEDICAL GASES ITEMS LIST

TOTAL QTY

UOM

ITEM LONG DESCRIPTION

130,000

EA

37,942

EA

180,000

EA

300,000

EA

ى
ن
الكيميائ  2 :الوزن
طب سعة 6م  3تقريبا  Oالرمز
اسطوانة غاز اكسجي ي
الجزئء  32 :الوزن النوىع  1.105 :عند درجة حرارة  21درجة مئوية
ي
(  70ف)  2000رطل/بوصة مربعة) عند درجة ) ضغط التعبئة  :نف حدود
 141كجم/سم  2حرارة  21درجة مئوية (  70ف ) غاز عديم اللون والرائحة
عال
ي
ر
لالحتاق  .درجة
خال من الزيوت او الشحوم او المواد القابلة
االكسدة ي
التقل عن  % 99.5كحد ن
النقاوة :
ادئ  .الرطوبة  :التزيد عن  5ملليت
ر كحد اقىص Taif - .
ى
ن
الكيميائ  2 :الوزن
طب سعة 6م  3تقريبا  Oالرمز
اسطوانة غاز اكسجي ي
الجزئء  32 :الوزن النوىع  1.105 :عند درجة حرارة  21درجة مئوية
ي
(  70ف)  2000رطل/بوصة مربعة) عند درجة ) ضغط التعبئة  :نف حدود
 141كجم/سم  2حرارة  21درجة مئوية (  70ف ) غاز عديم اللون والرائحة
عال
ي
ر
لالحتاق  .درجة
خال من الزيوت او الشحوم او المواد القابلة
االكسدة ي
التقل عن  % 99.5كحد ن
النقاوة :
ادئ  .الرطوبة  :التزيد عن  5ملليت
ر كحد اقىص Hafr Al Batin - .
ى
ن
الكيميائ  2 :الوزن
طب سعة 6م  3تقريبا  Oالرمز
اسطوانة غاز اكسجي ي
:
الجزئء  32 :الوزن النوىع  1.105عند درجة حرارة  21درجة مئوية
ي
(  70ف)  2000رطل/بوصة مربعة) عند درجة ) ضغط التعبئة  :نف حدود
 141كجم/سم  2حرارة  21درجة مئوية (  70ف ) غاز عديم اللون والرائحة
عال
ي
ر
لالحتاق  .درجة
خال من الزيوت او الشحوم او المواد القابلة
االكسدة ي
التقل عن  % 99.5كحد ن
النقاوة :
ادئ  .الرطوبة  :التزيد عن  5ملليت
ر كحد اقىص Hail - .
ى
ن
الكيميائ  2 :الوزن
طب سعة 6م  3تقريبا  Oالرمز
اسطوانة غاز اكسجي ي
:
الجزئء  32 :الوزن النوىع  1.105عند درجة حرارة  21درجة مئوية
ي
(  70ف)  2000رطل/بوصة مربعة) عند درجة ) ضغط التعبئة  :نف حدود
 141كجم/سم  2حرارة  21درجة مئوية (  70ف ) غاز عديم اللون والرائحة
عال
ي
ر
لالحتاق  .درجة
خال من الزيوت او الشحوم او المواد القابلة
االكسدة ي
ن
النقاوة  :التقل عن  % 99.5كحد ادئ  .الرطوبة  :التزيد عن  5ملليت
ر كحد اقىص Asir - .

77,709

EA

280,000

EA

18,000

EA

ى
ن
الكيميائ  2 :الوزن
طب سعة 6م  3تقريبا  Oالرمز
اسطوانة غاز اكسجي ي
الجزئء  32 :الوزن النوىع  1.105 :عند درجة حرارة  21درجة مئوية
ي
(  70ف)  2000رطل/بوصة مربعة) عند درجة ) ضغط التعبئة  :نف حدود
 141كجم/سم  2حرارة  21درجة مئوية (  70ف ) غاز عديم اللون والرائحة
عال
ي
ر
لالحتاق  .درجة
خال من الزيوت او الشحوم او المواد القابلة
االكسدة ي
التقل عن  % 99.5كحد ن
النقاوة :
ادئ  .الرطوبة  :التزيد عن  5ملليت
ر كحد اقىص Alahsa - .
ى
ن
الكيميائ  2 :الوزن
طب سعة 6م  3تقريبا  Oالرمز
اسطوانة غاز اكسجي ي
الجزئء  32 :الوزن النوىع  1.105 :عند درجة حرارة  21درجة مئوية
ي
(  70ف)  2000رطل/بوصة مربعة) عند درجة ) ضغط التعبئة  :نف حدود
 141كجم/سم  2حرارة  21درجة مئوية (  70ف ) غاز عديم اللون والرائحة
عال
ي
ر
لالحتاق  .درجة
خال من الزيوت او الشحوم او المواد القابلة
االكسدة ي
التقل عن  % 99.5كحد ن
النقاوة :
ادئ  .الرطوبة  :التزيد عن  5ملليت
ر كحد اقىص madinah - .
اسطوانة غاز Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3
ن
طب سعة  3.5م 3السعة  3.5م 3تقريبا أومايعادلها باالقدام
اكسجي ي
المكعبه
ى
الكيمائ  - 20 :الورن النوعــي 0 :
حسب المواصفا ت التاليه  - :الرمز
يْ ْ
 1.105عند درجة حرارة 21م ( 70ف )
ضغط التعبئ ــه  :ن يف حدود  141كجم /سم 2000( 2رطل /بوص ة 0 -
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ITEM SHORT
DESCRIPTION
ن
طب سعة 6م 3
غاز اكسجي ي
تقريباTAIF-

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NUPCO CODE

SN

4219170418600

1

طب سعة 6م  3تقريبا-
ي
AL BATIN HAFR

4219170418700

2

ن
طب سعة
انة غاز اكسجي ي
6م  3تقريباHAIL-

4219170418800

3

ن
طب سعة 6م 3
غاز اكسجي ي
تقريباASIR-

4219170418900

4

ن
طب سعة 6م 3
غاز اكسجي ي
تقريباALAHSA-

4219170419000

5

ن
طب سعة 6م 3
غاز اكسجي ي
تقريباMADINAH-

4219170421900

6

MEDICAL OXYGEN GAS
CYL-CAP 3.5 M3-TAIF

4219170418100

7

January 27, 2020
www.nupco.com

NPT 043/19
MEDICAL GASES ITEMS LIST

TOTAL QTY

UOM

73,160

EA

30,067

EA

11,067

EA

30,000

EA

18,000

EA

18,000

EA
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ITEM LONG DESCRIPTION
ْ
مربعة ) عند درجة حرارة ْ 21م ( 70ف )  - 0غاز عديم اللون
ر
عال
االكسدة خال من الزيوت والشحوم أو المواد القابلة
لالحتاق والرائحة ي
ي  -درجة النقــاوه  :ال تقل عن  %99.5كحد ن
أدئ 0
ر
ملليلت -
 - Taifكحد أقىص  0الرطوب ـ ــه  :ال تزيد عن 5
اسطوانة غاز Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3
ن
طب سعة  3.5م 3السعة  3.5م 3تقريبا أومايعادلها باالقدام
اكسجي ي
المكعبه
ى
الكيمائ  - 20 :الورن النوعــي 0 :
حسب المواصفا ت التاليه  - :الرمز
يْ ْ
 1.105عند درجة حرارة 21م ( 70ف )
ضغط التعبئ ــه  :ن يف حدود  141كجم /سم 2000( 2رطل /بوص ة 0 -
ْ
مربعة ) عند درجة حرارة ْ 21م ( 70ف )  - 0غاز عديم اللون
ر
عال
االكسدة خال من الزيوت والشحوم أو المواد القابلة
لالحتاق والرائحة ي
ي  -درجة النقــاوه  :ال تقل عن  %99.5كحد ن
أدئ 0
ر
ملليلت -
 - Alahsaكحد أقىص  0الرطوب ـ ــه  :ال تزيد عن 5
اسطوانة غاز Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3
ن
طب سعة  3.5م 3السعة  3.5م 3تقريبا أومايعادلها باالقدام
اكسجي ي
المكعبه
ى
الكيمائ  - 20 :الورن النوعــي 0 :
حسب المواصفا ت التاليه  - :الرمز
ي
ْ
 1.105عند درجة حرارة ْ 21م ( 70ف )
ضغط التعبئ ــه  :ن يف حدود  141كجم /سم 2000( 2رطل /بوص ة 0 -
ْ
مربعة ) عند درجة حرارة ْ 21م ( 70ف )  - 0غاز عديم اللون
ر
عال
االكسدة خال من الزيوت والشحوم أو المواد القابلة
لالحتاق والرائحة ي
ي  -درجة النقــاوه  :ال تقل عن  %99.5كحد ن
أدئ 0
ر
ملليلت -
 - Hafr Al Batinكحد أقىص  0الرطوب ـ ــه  :ال تزيد عن 5
اسطوانة غاز Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3
ن
طب سعة  3.5م 3السعة  3.5م 3تقريبا أومايعادلها باالقدام
اكسجي ي
المكعبه
حسب المواصفا ت التاليه  - :الرمز الك ى
يمائ  - 20 :الورن النوعــي 0 :
يْ ْ
 1.105عند درجة حرارة 21م ( 70ف )
ضغط التعبئ ــه  :ن يف حدود  141كجم /سم 2000( 2رطل /بوص ة 0 -
ْ
مربعة ) عند درجة حرارة ْ 21م ( 70ف )  - 0غاز عديم اللون
ر
عال
االكسدة خال من الزيوت والشحوم أو المواد القابلة
لالحتاق والرائحة ي
ي  -درجة النقــاوه  :ال تقل عن  %99.5كحد ن
أدئ 0
ر
ملليلت -
 - Alqasimكحد أقىص  0الرطوب ـ ــه  :ال تزيد عن 5
اسطوانة غاز Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3
ن
طب سعة  3.5م 3السعة  3.5م 3تقريبا أومايعادلها باالقدام
اكسجي ي
المكعبه
ى
الكيمائ  - 20 :الورن النوعــي 0 :
حسب المواصفا ت التاليه  - :الرمز
ي ْ
 1.105عند درجة حرارة ْ 21م ( 70ف )
ضغط التعبئ ــه  :ن يف حدود  141كجم /سم 2000( 2رطل /بوص ة 0 -
ْ
مربعة ) عند درجة حرارة ْ 21م ( 70ف )  - 0غاز عديم اللون
ر
عال
االكسدة خال من الزيوت والشحوم أو المواد القابلة
لالحتاق والرائحة ي
ي  -درجة النقــاوه  :ال تقل عن  %99.5كحد ن
أدئ 0
ر
ملليلت -
 - Hailكحد أقىص  0الرطوب ـ ــه  :ال تزيد عن 5
اسطوانة غاز Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3
ن
طب سعة  3.5م 3السعة  3.5م 3تقريبا أومايعادلها باالقدام
اكسجي ي
المكعبه
ى
الكيمائ  - 20 :الورن النوعــي 0 :
حسب المواصفا ت التاليه  - :الرمز
ي
ْ
 1.105عند درجة حرارة ْ 21م ( 70ف )
ضغط التعبئ ــه  :ن يف حدود  141كجم /سم 2000( 2رطل /بوص ة 0 -
ْ
مربعة ) عند درجة حرارة ْ 21م ( 70ف )  - 0غاز عديم اللون
ر
عال
االكسدة خال من الزيوت والشحوم أو المواد القابلة
لالحتاق والرائحة ي
ي  -درجة النقــاوه  :ال تقل عن  %99.5كحد ن
أدئ 0
ر
ملليلت -
 - madinahكحد أقىص  0الرطوب ـ ــه  :ال تزيد عن 5
اسطوانة غاز Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
ن
طب س عة 1 ,5م 3أو ما يعادلها باالقدام المكعبه وذلكطبقا
اكسجي ي
للمواصفات
ى
ي ى
الكيمائ  : - 02ا لتاليه
النوىع . - , 105 :الرمز
الجرئ  - .32 :الوزن
الوزن
ي
ي

ITEM SHORT
DESCRIPTION

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NUPCO CODE

SN

MEDICAL OXYGEN GAS
CYL-CAP 3.5 M3ALAHSA

4219170418200

8

MEDCAL O2 GAS CYLCAP3.5 M3-HAFR
ALBATIN

4219170418300

9

MEDICAL OXYGEN GAS
CYL-CAP 3.5M3ALQASIM

4219170418400

10

MEDICAL OXYGEN GAS
CYL-CAP 3.5 M3-HAIL

4219170418500

11

MEDICAL OXYGEN GAS
CYL-CAP 3.5M3MADINAH

4219170421800

12

MEDICAL OXYGEN GAS
CYL-CAP 1.5 M3-TAIF

4219170417400

13

January 27, 2020
www.nupco.com

NPT 043/19
MEDICAL GASES ITEMS LIST

TOTAL QTY

UOM

30,222

EA

32,652

EA

73,226

EA

14,000

EA

59,398

EA

45,000

EA
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ITEM LONG DESCRIPTION
 1عند درجة حرارة 21م 70( -ف)ضغط التعبئة  :ن يف حدود 134كج
م  /سم 1900( 2رطل  /بوص ة مربعة ) عند درجةحرارة 21م ( 70ف ) -
خال من الزيوت أو الشحوم أو المو
عال االكسدة
غاز عديم اللون و
الر ائحة ي
درجة ال نقاوه  :يال تقل عن  %99 ,5كحد ن
 .اد ا لقابله لال رأدئ
حتاق - .
ر
ملليلت كحد أقىص
. - Taifالرطوبة  :ال تزيد عن 5
اسطوانة غاز Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
ن
طب س عة 1 ,5م 3أو ما يعادلها باالقدام المكعبه وذلكطبقا
اكسجي ي
للمواصفات
ى
ي ى
الكيمائ  : - 02ا لتاليه
النوىع . - , 105 :الرمز
الجرئ  - .32 :الوزن
الوزن
ي
ي
 1عند درجة حرارة 21م 70( -ف)ضغط التعبئة  :ن يف حدود 134كج
م  /سم 1900( 2رطل  /بوص ة مربعة ) عند درجةحرارة 21م ( 70ف ) -
خال من الزيوت أو الشحوم أو المو
عال االكسدة
غاز عديم اللون و
الر ائحة ي
درجة ال نقاوه  :يال تقل عن  %99 ,5كحد ن
 .اد ا لقابله لال رأدئ
حتاق - .
ر
ملليلت كحد أقىص
. - Alahsaالرطوبة  :ال تزيد عن 5
اسطوانة غاز Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
ن
طب س عة 1 ,5م 3أو ما يعادلها باالقدام المكعبه وذلكطبقا
اكسجي ي
للمواصفات
ى
ي ى
الكيمائ  : - 02ا لتاليه
الجرئ  - .32 :الوزن
الوزن
النوىع . - , 105 :الرمز ن ي
ي
 1عند درجة حرارة 21م 70( -ف)ضغط التعبئة  :يف حدود 134كج
م  /سم 1900( 2رطل  /بوص ة مربعة ) عند درجةحرارة 21م ( 70ف ) -
خال من الزيوت أو الشحوم أو المو
عال االكسدة
غاز عديم اللون و الر ائحة ي
درجة ال نقاوه  :يال تقل عن  %99 ,5كحد ن
 .اد ا لقابله لال رأدئ
حتاق - .
ر
ملليلت كحد أقىص
. - Hafr Al Batinالرطوبة  :ال تزيد عن 5
اسطوانة غاز Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
ن
طب س عة 1 ,5م 3أو ما يعادلها باالقدام المكعبه وذلكطبقا
اكسجي ي
للمواصفات
ى
ي ى
الكيمائ  : - 02ا لتاليه
الجرئ  - .32 :الوزن
الوزن
النوىع . - , 105 :الرمز ن ي
ي
 1عند درجة حرارة 21م 70( -ف)ضغط التعبئة  :يف حدود 134كج
م  /سم 1900( 2رطل  /بوص ة مربعة ) عند درجةحرارة 21م ( 70ف ) -
خال من الزيوت أو الشحوم أو المو
عال االكسدة
غاز عديم اللون و الر ائحة ي
درجة ال نقاوه  :يال تقل عن  %99 ,5كحد ن
 .اد ا لقابله لال رأدئ
حتاق - .
ر
. - Dammamالرطوبة  :ال تزيد عن  5ملليلت كحد أقىص
اسطوانة غاز Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
ن
طب س عة 1 ,5م 3أو ما يعادلها باالقدام المكعبه وذلكطبقا
اكسجي ي
للمواصفات
ى
ي ى
الكيمائ  : - 02ا لتاليه
الجرئ  - .32 :الوزن
الوزن
النوىع . - , 105 :الرمز ن ي
ي
 1عند درجة حرارة 21م 70( -ف)ضغط التعبئة  :يف حدود 134كج
م  /سم 1900( 2رطل  /بوص ة مربعة ) عند درجةحرارة 21م ( 70ف ) -
خال من الزيوت أو الشحوم أو المو
عال االكسدة
غاز عديم اللون و الر ائحة ي
درجة ال نقاوه  :يال تقل عن  %99 ,5كحد ن
 .اد ا لقابله لال رأدئ
حتاق - .
ر
. - Tabukالرطوبة  :ال تزيد عن  5ملليلت كحد أقىص
اسطوانة غاز Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
ن
طب س عة 1 ,5م 3أو ما يعادلها باالقدام المكعبه وذلكطبقا
اكسجي ي
للمواصفات
ى
ي ى
الكيمائ  : - 02ا لتاليه
الجرئ  - .32 :الوزن
الوزن
النوىع . - , 105 :الرمز ن ي
ي
 1عند درجة حرارة 21م 70( -ف)ضغط التعبئة  :يف حدود 134كج
م  /سم 1900( 2رطل  /بوص ة مربعة ) عند درجةحرارة 21م ( 70ف ) -
خال من الزيوت أو الشحوم أو المو
عال االكسدة
غاز عديم اللون و الر ائحة ي
درجة ال نقاوه  :يال تقل عن  %99 ,5كحد ن
 .اد ا لقابله لال رأدئ
حتاق - .
ر
. - Alqasimالرطوبة  :ال تزيد عن  5ملليلت كحد أقىص
اسطوانة غاز Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
ن
طب س عة 1 ,5م 3أو ما يعادلها باالقدام المكعبه وذلكطبقا
اكسجي ي
للمواصفات
ى
ي ى
الكيمائ  : - 02ا لتاليه
الجرئ  - .32 :الوزن
الوزن
النوىع . - , 105 :الرمز ن ي
ي
:
 1عند درجة حرارة 21م 70( -ف)ضغط التعبئة يف حدود 134كج
م  /سم 1900( 2رطل  /بوص ة مربعة ) عند درجةحرارة 21م ( 70ف ) -
خال من الزيوت أو الشحوم أو المو
عال االكسدة ي
غاز عديم اللون و الر ائحة ي

ITEM SHORT
DESCRIPTION

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NUPCO CODE

SN

MEDICAL OXYGEN GAS
CYL-CAP 1.5 M3ALAHSA

4219170417500

14

MED O2 GAS CYL-CAP
1.5 M3-HAFR AL
BATIN

4219170417600

15

MEDICAL OXYGEN GAS
CYL-CAP 1.5 M3DAMMAM

4219170417700

16

MEDICAL OXYGEN GAS
CYL-CAP 1.5 M3TABUK

4219170417800

17

MEDICAL OXYGEN GAS
CYL-CAP 1.5M3ALQASIM

4219170417900

18

MEDICAL OXYGEN GAS
CYL-CAP 1.5 M3-HAIL

4219170418000

19

January 27, 2020
www.nupco.com

NPT 043/19
MEDICAL GASES ITEMS LIST

TOTAL QTY

UOM

18,000

EA

40,000

EA

3,925

EA

100

EA

2,143

EA

662

EA

40,000

EA
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ITEM LONG DESCRIPTION
حتاق  - .درجة ال نقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ن
 .اد ا لقابله لال رأدئ
ر
ملليلت كحد أقىص
. - Hailالرطوبة  :ال تزيد عن 5
اسطوانة غاز Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
ن
طب س عة 1 ,5م 3أو ما يعادلها باالقدام المكعبه وذلكطبقا
اكسجي ي
للمواصفات
ى
ي ى
الكيمائ  : - 02ا لتاليه
الجرئ  - .32 :الوزن
الوزن
النوىع . - , 105 :الرمز ن ي
ي
 1عند درجة حرارة 21م 70( -ف)ضغط التعبئة  :يف حدود 134كج
م  /سم 1900( 2رطل  /بوص ة مربعة ) عند درجةحرارة 21م ( 70ف ) -
خال من الزيوت أو الشحوم أو المو
عال االكسدة
غاز عديم اللون و الر ائحة ي
درجة ال نقاوه  :يال تقل عن  %99 ,5كحد ن
 .اد ا لقابله لال رأدئ
حتاق - .
ر
. - madinahالرطوبة  :ال تزيد عن  5ملليلت كحد أقىص
اسطوانة غاز Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
ن
طب سعة 0 ,7م 3و ذلك طبقا للمواصفات التاليه - :السعة 0 ,7
اكسجي ي
ى
:
الكيمائ  - 02الوزن
م 3تقريبا أو ما يعادل ها باالقدام المكعبه  -الرمز
ي
ي ى
النوىع  1 ,105 :عند
الجزئ  - 32:الوزن
ي
درجة حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة  :ن يف حدود  134كجم  /سم 2
بوصه مربعه عند درجة حرارة 21م ( 70ف ) - .غاز  1900( /رطل
خال من الزيوت أو المواد القابلة
عديم اللو ن و الرائحه عال االكسده
لالحتاق  - .درجة يالنقاوة  :ال تقل ي عن  %99 ,5كحد ن
ر
أدئ
.
 . - Taifالرطوبة  :ال تزيد عن  5ملليل تر كحد أقىص -
اسطوانة غاز Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
ن
طب سعة 0 ,7م 3و ذلك طبقا للمواصفات التاليه - :السعة 0 ,7
اكسجي ي
ى
الكيمائ  - 02:الوزن
الرمز
المكعبه
باالقدام
ها
يعادل
ما
أو
تقريبا
م3
ي
ي ى
:
النوىع  1 ,105 :عند
الوزن
32
الجزئ
ي
درجة حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة  :ن يف حدود  134كجم  /سم 2
بوصه مربعه عند درجة حرارة 21م ( 70ف ) - .غاز  1900( /رطل
خال من الزيوت أو المواد القابلة
عديم اللو ن و الرائحه عال االكسده
لالحتاق  - .درجة يالنقاوة  :ال تقل ي عن  %99 ,5كحد ن
ر
أدئ
.
 . - Alahsaالرطوبة  :ال تزيد عن  5ملليل تر كحد أقىص -
اسطوانة غاز Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
ن
طب سعة 0 ,7م 3و ذلك طبقا للمواصفات التاليه - :السعة 0 ,7
اكسجي ي
ى
الكيمائ  - 02:الوزن
الرمز
المكعبه
باالقدام
ها
يعادل
ما
أو
تقريبا
م3
ي
ي ى
:
النوىع  1 ,105 :عند
الوزن
32
الجزئ
ي
درجة حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة  :ن يف حدود  134كجم  /سم 2
بوصه مربعه عند درجة حرارة 21م ( 70ف ) - .غاز  1900( /رطل
خال من الزيوت أو المواد القابلة
عديم اللو ن و الرائحه عال االكسده
لالحتاق  - .درجة يالنقاوة  :ال تقل ي عن  %99 ,5كحد ن
ر
أدئ
.
 . - Hafr Al Batinالرطوبة  :ال تزيد عن  5ملليل تر كحد أقىص -
اسطوانة غاز Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
ن
طب سعة 0 ,7م 3و ذلك طبقا للمواصفات التاليه - :السعة 0 ,7
اكسجي ي
ى
الكيمائ  - 02:الوزن
الرمز
المكعبه
باالقدام
ها
يعادل
ما
أو
تقريبا
م3
ي
ي ى
:
النوىع  1 ,105 :عند
الوزن
32
الجزئ
ي
درجة حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة  :ن يف حدود  134كجم  /سم 2
بوصه مربعه عند درجة حرارة 21م ( 70ف ) - .غاز  1900( /رطل
خال من الزيوت أو المواد القابلة
عديم اللو ن و الرائحه عال االكسده
لالحتاق  - .درجة يالنقاوة  :ال تقل ي عن  %99 ,5كحد ن
ر
أدئ
.
:
 . - Dammamالرطوبة ال تزيد عن  5ملليل تر كحد أقىص -
اسطوانة غاز Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
ن
طب سعة 0 ,7م 3و ذلك طبقا للمواصفات التاليه - :السعة 0 ,7
اكسجي ي
ى
الكيمائ  - 02:الوزن
الرمز
المكعبه
باالقدام
ها
يعادل
ما
أو
تقريبا
م3
ي
ي ى
النوىع  1 ,105 :عند
الجزئ  - 32:الوزن
ي
درجة حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة  :ن يف حدود  134كجم  /سم 2
بوصه مربعه عند درجة حرارة 21م ( 70ف ) - .غاز  1900( /رطل
خال من الزيوت أو المواد القابلة
عديم اللو ن و الرائحه عال االكسده
لالحتاق  - .درجة يالنقاوة  :ال تقل ي عن  %99 ,5كحد ن
ر
أدئ
.
 . - Alqasimالرطوبة  :ال تزيد عن  5ملليل تر كحد أقىص -
اسطوانة غاز Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
ن
طب سعة 0 ,7م 3و ذلك طبقا للمواصفات التاليه - :السعة 0 ,7
اكسجي ي

ITEM SHORT
DESCRIPTION

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NUPCO CODE

SN

MEDICAL OXYGEN GAS
CYL-CAP 1.5M3MADINAH

4219170421700

20

MEDICAL OXYGEN GAS
CYL-CAP 0.7M3-TAIF

4219170416600

21

MEDICAL OXYGEN GAS
CYL-CAP 0.7M3ALAHSA

4219170416700

22

MEDICAL O2 GAS CYLCAP0.7M3-HAFR
ALBATIN

4219170416800

23

MEDICAL OXYGEN GAS
CYL-CAP 0.7M3DAMMAM

4219170416900

24

MEDICAL OXYGEN GAS
CYL-CAP 0.7M3ALQASIM

4219170417000

25

MEDICAL OXYGEN GAS
CYL-CAP 0.7M3-HAIL

4219170417100

26
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NPT 043/19
MEDICAL GASES ITEMS LIST

TOTAL QTY

UOM

600

EA

3,000

EA

40,000

EA

8,000

EA

3,875

EA

5 of 46

ITEM LONG DESCRIPTION
ى
الكيمائ  - 02:الوزن
م 3تقريبا أو ما يعادل ها باالقدام المكعبه  -الرمز
ي
ي ى
النوىع  1 ,105 :عند
الجزئ  - 32:الوزن
ي
درجة حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة  :ن يف حدود  134كجم  /سم 2
بوصه مربعه عند درجة حرارة 21م ( 70ف ) - .غاز  1900( /رطل
خال من الزيوت أو المواد القابلة
عديم اللو ن و الرائحه عال االكسده
لالحتاق  - .درجة يالنقاوة  :ال تقل ي عن  %99 ,5كحد ن
ر
أدئ
.
 . - Hailالرطوبة  :ال تزيد عن  5ملليل تر كحد أقىص -
اسطوانة غاز Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
ن
طب سعة 0 ,7م 3و ذلك طبقا للمواصفات التاليه - :السعة 0 ,7
اكسجي ي
ى
الكيمائ  - 02:الوزن
الرمز
المكعبه
باالقدام
ها
يعادل
ما
أو
تقريبا
م3
ي
ي ى
:
النوىع  1 ,105 :عند
الوزن
32
الجزئ
ي
درجة حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة  :ن يف حدود  134كجم  /سم 2
بوصه مربعه عند درجة حرارة 21م ( 70ف ) - .غاز  1900( /رطل
خال من الزيوت أو المواد القابلة
عديم اللو ن و الرائحه عال االكسده
لالحتاق  - .درجة يالنقاوة  :ال تقل ي عن  %99 ,5كحد ن
ر
أدئ
.
 . - Asirالرطوبة  :ال تزيد عن  5ملليل تر كحد أقىص -
اسطوانة غاز Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
ن
طب سعة 0 ,7م 3و ذلك طبقا للمواصفات التاليه - :السعة 0 ,7
اكسجي ي
ى
الكيمائ  - 02:الوزن
الرمز
المكعبه
باالقدام
ها
يعادل
ما
أو
تقريبا
م3
ي
ي ى
:
النوىع  1 ,105 :عند
الوزن
32
الجزئ
ي
درجة حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة  :ن يف حدود  134كجم  /سم 2
بوصه مربعه عند درجة حرارة 21م ( 70ف ) - .غاز  1900( /رطل
خال من الزيوت أو المواد القابلة
عديم اللو ن و الرائحه عال االكسده
لالحتاق  - .درجة يالنقاوة  :ال تقل ي عن  %99 ,5كحد ن
ر
أدئ
.
 . - Najranالرطوبة  :ال تزيد عن  5ملليل تر كحد أقىص -
اسطوانة غاز Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
ن
طب سعة 0 ,7م 3و ذلك طبقا للمواصفات التاليه - :السعة 0 ,7
اكسجي ي
ى
الكيمائ  - 02:الوزن
الرمز
عبه
المك
باالقدام
ها
يعادل
ما
أو
تقريبا
م3
ي
ي ى
:
النوىع  1 ,105 :عند
الوزن
32
الجزئ
ي
درجة حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة  :ن يف حدود  134كجم  /سم 2
بوصه مربعه عند درجة حرارة 21م ( 70ف ) - .غاز  1900( /رطل
خال من الزيوت أو المواد القابلة
عديم اللو ن و الرائحه عال االكسده
لالحتاق  - .درجة يالنقاوة  :ال تقل ي عن  %99 ,5كحد ن
ر
أدئ
.
:
 . - madinahالرطوبة ال تزيد عن  5ملليل تر كحد أقىص -
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant
ن
طب لحضانات االطفال سعه Incubators) ,75
اسطوانة غاز اكسجي ي
0م3
أو ما يعادلها باكليلو جرام طبقا للموصفات التاليه - :السعة 0 ,75م 3تقريبا
ى
ى
الجزئ 32:
الكيمائ  - 02:الوزن
الرمزي
ي
النوىع  1 ,105 :عند درجة حرارة 21م ( 70ف) غاز
عديم اللون و الوزن
ي
خال من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال
االكسده
عال
ي
الرئحه ي
ر
النوىع 0 ,75 :م / 3كجم أو ما يعادلها  12 ,1قدم
لالحتاق  - .الحجم
قابله
ي
( كجم  /سم 134 2رطل  - .ضغط التعبئة  :ن يف حدود 3 /
رطل  /بوصه مربــع ه عند درجة حرارة 21م ( 70ف)  -درجة النقاوه 1900
كد ن
أدئ  -الرطوبة  :ال تزيد عن  :5, 99%ال تقل عن
ر
 - Taifملليلت كحد أقىص 5
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant
ن
طب لحضانات االطفال سعه Incubators) ,75
اسطوانة غاز اكسجي ي
0م3
أو ما يعادلها باكليلو جرام طبقا للموصفات التاليه - :السعة 0 ,75م 3تقريبا
ى
ى
الجزئ 32:
الكيمائ  - 02:الوزن
الرمزي
ي
النوىع  1 ,105 :عند درجة حرارة 21م ( 70ف) غاز
عديم اللون و الوزن
ي
خال من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال
االكسده
عال
ي
الرئحه ي
ر
النوىع 0 ,75 :م / 3كجم أو ما يعادلها  12 ,1قدم
لالحتاق  - .الحجم
قابله
ي
ن
:
.
/
( كجم سم 134 2رطل  -ضغط التعبئة يف حدود 3 /
رطل  /بوصه مربــع ه عند درجة حرارة 21م ( 70ف)  -درجة النقاوه 1900
كد ن
أدئ  -الرطوبة  :ال تزيد عن  :5, 99%ال تقل عن
ر
 - Alahsaملليلت كحد أقىص 5

ITEM SHORT
DESCRIPTION

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NUPCO CODE

SN

MEDICAL OXYGEN GAS
CYL-CAP 0.7M3-ASIR

4219170417200

27

MEDICAL OXYGEN GAS
CYL-CAP 0.7M3NAJRAN

4219170417300

28

MEDICAL OXYGEN GAS
CYL-CAP 0.7M3MADINAH

4219170421600

29

MEDICAL O2 GAS CYLCAP. 0.75 M3-TAIF

4219170415800

30

MEDICAL O2 GAS CYLCAP. 0.75 M3-ALAHSA

4219170415900

31
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MEDICAL GASES ITEMS LIST

TOTAL QTY

UOM

ITEM LONG DESCRIPTION

1,755

EA

80,000

EA

1,702

EA

30,000

EA

10,000

EA

Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant
ن
طب لحضانات االطفال سعه Incubators) ,75
اسطوانة غاز اكسجي ي
0م3
أو ما يعادلها باكليلو جرام طبقا للموصفات التاليه - :السعة 0 ,75م 3تقريبا
ى
ى
الجزئ 32:
الكيمائ  - 02:الوزن
الرمزي
ي
النوىع  1 ,105 :عند درجة حرارة 21م ( 70ف) غاز
عديم اللون و الوزن
ي
خال من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال
االكسده
عال
ي
الرئحه ي
ر
النوىع 0 ,75 :م / 3كجم أو ما يعادلها  12 ,1قدم
الحجم
لالحتاق - .
قابله
ي
ن
:
.
/
( كجم سم 134 2رطل  -ضغط التعبئة يف حدود 3 /
رطل  /بوصه مربــع ه عند درجة حرارة 21م ( 70ف)  -درجة النقاوه 1900
كد ن
أدئ  -الرطوبة  :ال تزيد عن  :5, 99%ال تقل عن
ر
 - Dammamملليلت كحد أقىص 5
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant
ن
طب لحضانات االطفال سعه Incubators) ,75
اسطوانة غاز اكسجي ي
0م3
أو ما يعادلها باكليلو جرام طبقا للموصفات التاليه - :السعة 0 ,75م 3تقريبا
ى
ى
الجزئ 32:
الكيمائ  - 02:الوزن
الرمزي
ي
النوىع  1 ,105 :عند درجة حرارة 21م ( 70ف) غاز
عديم اللون و الوزن
ي
خال من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال
االكسده
عال
ي
الرئحه ي
ر
النوىع 0 ,75 :م / 3كجم أو ما يعادلها  12 ,1قدم
الحجم
لالحتاق - .
قابله
ي
ن
:
.
/
( كجم سم 134 2رطل  -ضغط التعبئة يف حدود 3 /
رطل  /بوصه مربــع ه عند درجة حرارة 21م ( 70ف)  -درجة النقاوه 1900
كد ن
أدئ  -الرطوبة  :ال تزيد عن  :5, 99%ال تقل عن
ر
 - Tabukملليلت كحد أقىص 5
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant
ن
طب لحضانات االطفال سعه Incubators) ,75
اسطوانة غاز اكسجي ي
0م3
أو ما يعادلها باكليلو جرام طبقا للموصفات التاليه - :السعة 0 ,75م 3تقريبا
ى
ى
الجزئ 32:
الكيمائ  - 02:الوزن
الرمزي
ي
النوىع  1 ,105 :عند درجة حرارة 21م ( 70ف) غاز
عديم اللون و الوزن
ي
خال من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال
االكسده
عال
ي
الرئحه ي
ر
النوىع 0 ,75 :م / 3كجم أو ما يعادلها  12 ,1قدم
الحجم
لالحتاق - .
قابله
ي
ن
( كجم  /سم 134 2رطل  - .ضغط التعبئة  :يف حدود 3 /
رطل  /بوصه مربــع ه عند درجة حرارة 21م ( 70ف)  -درجة النقاوه 1900
كد ن
أدئ  -الرطوبة  :ال تزيد عن  :5, 99%ال تقل عن
ر
 - Alqasimملليلت كحد أقىص 5
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant
ن
طب لحضانات االطفال سعه Incubators) ,75
اسطوانة غاز اكسجي ي
0م3
أو ما يعادلها باكليلو جرام طبقا للموصفات التاليه - :السعة 0 ,75م 3تقريبا
ى
ى
الجزئ 32:
الكيمائ  - 02:الوزن
الرمزي
ي
النوىع  1 ,105 :عند درجة حرارة 21م ( 70ف) غاز
عديم اللون و الوزن
ي
خال من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال
عال االكسده ي
الرئحه ي
ر
النوىع 0 ,75 :م / 3كجم أو ما يعادلها  12 ,1قدم
الحجم
لالحتاق - .
قابله
ي
ن
( كجم  /سم 134 2رطل  - .ضغط التعبئة  :يف حدود 3 /
رطل  /بوصه مربــع ه عند درجة حرارة 21م ( 70ف)  -درجة النقاوه 1900
كد ن
أدئ  -الرطوبة  :ال تزيد عن  :5, 99%ال تقل عن
ر
 - Hailملليلت كحد أقىص 5
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant
ن
طب لحضانات االطفال سعه Incubators) ,75
اسطوانة غاز اكسجي ي
0م3
أو ما يعادلها باكليلو جرام طبقا للموصفات التاليه - :السعة 0 ,75م 3تقريبا
ى
ى
الجزئ 32:
الكيمائ  - 02:الوزن
الرمزي
ي
النوىع  1 ,105 :عند درجة حرارة 21م ( 70ف) غاز
عديم اللون و الوزن
ي
خال من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال
عال االكسده ي
الرئحه ي
ر
النوىع 0 ,75 :م / 3كجم أو ما يعادلها  12 ,1قدم
الحجم
لالحتاق - .
قابله
ي
ن
( كجم  /سم 134 2رطل  - .ضغط التعبئة  :يف حدود 3 /
رطل  /بوصه مربــع ه عند درجة حرارة 21م ( 70ف)  -درجة النقاوه 1900

6 of 46

ITEM SHORT
DESCRIPTION

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NUPCO CODE

SN

MEDICAL O2 GAS CYLCAP. 0.75 M3DAMMAM

4219170416000

32

MEDICAL O2 GAS CYLCAP. 0.75 M3-TABUK

4219170416100

33

MEDICAL OXYGEN GAS
CYL-CAP0.75M3ALQASIM

4219170416200

34

MEDICAL OXYGEN GAS
CYL-CAP0.75 M3-HAIL

4219170416300

35

MEDICAL OXYGEN GAS
CYL-CAP 0.75 M3-ASIR

4219170416400

36
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NPT 043/19
MEDICAL GASES ITEMS LIST

TOTAL QTY

UOM

2,000

EA

30,000

EA

50

EA

1,460

EA

1,045

EA

10

EA

7 of 46

ITEM LONG DESCRIPTION
كد ن
أدئ  -الرطوبة  :ال تزيد عن  :5, 99%ال تقل عن
ر
ملليلت كحد أقىص 5
- Asir
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant
ن
طب لحضانات االطفال سعه Incubators) ,75
اسطوانة غاز اكسجي ي
0م3
أو ما يعادلها باكليلو جرام طبقا للموصفات التاليه - :السعة 0 ,75م 3تقريبا
ى
ى
الجزئ 32:
الكيمائ  - 02:الوزن
الرمزي
ي
النوىع  1 ,105 :عند درجة حرارة 21م ( 70ف) غاز
عديم اللون و الوزن
ي
خال من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال
عال االكسده ي
الرئحه ي
ر
النوىع 0 ,75 :م / 3كجم أو ما يعادلها  12 ,1قدم
لالحتاق  - .الحجم
قابله
ي
ن
( كجم  /سم 134 2رطل  - .ضغط التعبئة  :يف حدود 3 /
رطل  /بوصه مربــع ه عند درجة حرارة 21م ( 70ف)  -درجة النقاوه 1900
كد ن
أدئ  -الرطوبة  :ال تزيد عن  :5, 99%ال تقل عن
ر
ملليلت كحد أقىص 5
- Najran
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant
ن
طب لحضانات االطفال سعه Incubators) ,75
اسطوانة غاز اكسجي ي
0م3
أو ما يعادلها باكليلو جرام طبقا للموصفات التاليه - :السعة 0 ,75م 3تقريبا
ى
ى
الجزئ 32:
الكيمائ  - 02:الوزن
الرمزي
ي
النوىع  1 ,105 :عند درجة حرارة 21م ( 70ف) غاز
عديم اللون و الوزن
ي
خال من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال
عال االكسده ي
الرئحه ي
ر
النوىع 0 ,75 :م / 3كجم أو ما يعادلها  12 ,1قدم
لالحتاق  - .الحجم
قابله
ي
( كجم  /سم 134 2رطل  - .ضغط التعبئة  :ن يف حدود 3 /
رطل  /بوصه مربــع ه عند درجة حرارة 21م ( 70ف)  -درجة النقاوه 1900
كد ن
أدئ  -الرطوبة  :ال تزيد عن  :5, 99%ال تقل عن
ر
 - madinahملليلت كحد أقىص 5
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 10 m3
ى
الكيميائ  - 5:الوزن الج
طب سعة 10م 3تقريبا  -الرمز
ى ي
اسطوانة غاز ي
:
النوىع
الوزن
32
زئ
:
105,
1
70
(
مئوية
درجة
21
عند درجة حرارة
ي
ي
(2ف)  -ضغط التعبئ ــة  :ن يف حدود  141كجم  /سم
عديم رطل /بوصة مربعة) عند درجة\ حرارة 21م ( 70ف )  -غاز 2000
خال من الزيوت أو الشحوم أو
عال االكسدة ي
اللون و الرائحة ي
النقاوة  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ن
ر
أدئ
لالحتاق  - .درجة
  .المواد ال قابلةر
:
الرطوبة ال تزيد عن  5ملليت كح
 . - Meccaد أقىص
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 10 m3
ى
الكيميائ  - 5:الوزن الج
طب سعة 10م 3تقريبا  -الرمز
ى ي
اسطوانة غاز ي
النوىع
زئ  - 32 :الوزن
عند درجة حرارة  21درجة مئوية (
 : 105, 1 70ي
ي
(2ف)  -ضغط التعبئ ــة  :ن يف حدود  141كجم  /سم
عديم رطل /بوصة مربعة) عند درجة\ حرارة 21م ( 70ف )  -غاز 2000
خال من الزيوت أو الشحوم أو
عال االكسدة ي
اللون و الرائحة ي
النقاوة  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ن
ر
أدئ
لالحتاق  - .درجة
  .المواد ال قابلةر
ملليت كح
الرطوبة  :ال تزيد عن 5
 . - Jeddahد أقىص
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 10 m3
ى
الكيميائ  - 5:الوزن الج
طب سعة 10م 3تقريبا  -الرمز
ى ي
اسطوانة غاز ي
:
النوىع
زئ  - 32الوزن
عند درجة حرارة  21درجة مئوية (
 : 105, 1 70ي
ي
(2ف)  -ضغط التعبئ ــة  :ن يف حدود  141كجم  /سم
عديم رطل /بوصة مربعة) عند درجة\ حرارة 21م ( 70ف )  -غاز 2000
خال من الزيوت أو الشحوم أو
عال االكسدة ي
اللون و الرائحة ر ي
النقاوة  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ن
أدئ
لالحتاق  - .درجة
  .المواد ال قابلةر
ملليت كح
الرطوبة  :ال تزيد عن 5
 . - Alahsaد أقىص
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 10 m3
ى
الكيميائ  - 5:الوزن الج
طب سعة 10م 3تقريبا  -الرمز
ى ي
اسطوانة غاز ي
:
النوىع
الوزن
32
زئ
عند درجة حرارة  21درجة مئوية (
 : 105, 1 70ي
ي
(2ف)  -ضغط التعبئ ــة  :ن يف حدود  141كجم  /سم
عديم رطل /بوصة مربعة) عند درجة\ حرارة 21م ( 70ف )  -غاز 2000

ITEM SHORT
DESCRIPTION

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NUPCO CODE

SN

MEDICAL OXYGEN GAS
CYL-CAP0.75 M3NAJRAN

4219170416500

37

MEDICAL OXYGEN GAS
CYL-CAP0.75M3MADINAH

4219170421500

38

MEDICAL O2 GAS CYLCAP.APRX 10 M3MECCA

4219170415300

39

MEDICAL O2 GAS CYLCAP.APRX 10 M3JEDDAH

4219170415400

40

MEDICAL O2 GAS CYLCAP.APRX 10 M3ALAHSA

4219170415500

41

MED O2 GAS CYLCAP.APRX10M3-HAFR
ALBATIN

4219170415600

42
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MEDICAL GASES ITEMS LIST

TOTAL QTY

UOM

50

EA

2,000

EA

2,800,000

EA

3,000

EA

2,012

EA

300

EA

11,355

EA

2,301

EA
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ITEM LONG DESCRIPTION
خال من الزيوت أو الشحوم أو
عال االكسدة ي
اللون و الرائحة ر ي
النقاوة  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ن
أدئ
لالحتاق  - .درجة
  .المواد ال قابلةر
ملليت كح
الرطوبة  :ال تزيد عن 5
 . - Hafr Al Batinد أقىص
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 10 m3
ى
الكيميائ  - 5:الوزن الج
طب سعة 10م 3تقريبا  -الرمز
ى ي
اسطوانة غاز ي
:
النوىع
الوزن
32
زئ
:
105,
1
70
(
مئوية
درجة
21
عند درجة حرارة
ي
ي
(2ف)  -ضغط التعبئ ــة  :ن يف حدود  141كجم  /سم
عديم رطل /بوصة مربعة) عند درجة\ حرارة 21م ( 70ف )  -غاز 2000
خال من الزيوت أو الشحوم أو
عال االكسدة ي
اللون و الرائحة ر ي
النقاوة  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ن
أدئ
لالحتاق  - .درجة
  .المواد ال قابلةر
ملليت كح
الرطوبة  :ال تزيد عن 5
 . - Qassimد أقىص
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 10 m3
ى
الكيميائ  - 5:الوزن الج
طب سعة 10م 3تقريبا  -الرمز
ى ي
اسطوانة غاز ي
:
النوىع
الوزن
32
زئ
:
105,
1
70
(
مئوية
درجة
21
عند درجة حرارة
ي
ي
(2ف)  -ضغط التعبئ ــة  :ن يف حدود  141كجم  /سم
عديم رطل /بوصة مربعة) عند درجة\ حرارة 21م ( 70ف )  -غاز 2000
خال من الزيوت أو الشحوم أو
عال االكسدة ي
اللون و الرائحة ر ي
النقاوة  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ن
أدئ
لالحتاق  - .درجة
  .المواد ال قابلةر
ملليت كح
الرطوبة  :ال تزيد عن 5
 . - madinahد أقىص
ن
ن
عال االكسده
طب سائل عديم اللون و الرائحه ي
طب سائل اكسجي ي
اكسجي ي
ر
للحتاق ط
خال من الزيوت أو الشحوم أو المواد القابلة
ي
ى
ى
الجزئ  - .32 :درجة
الكيمائ  - .02 :الوزن
بقا للمواصفات التاليه - :الرمز
ي
ي
النقاوه ال تقل عن  %99 ,5كحد ن
أدئ
ر
ملليلت كحد أقىص  -الوحدة :جالون Madinah -
 الرطوبة :ال تزيد عن 5طب السعه 6م 3السعه 6م 3او ما يعادلها باالقدام المكعبه
اسطوانة هواء ي
ن
االكسجي  :اليقل م
طبقا للمواصفات التاليه - :نسبة
ن +21 ,5او  %2 -كحد ن
ادئ  -نسبة ر
النت ن
وجي  :الجزء المكمل  -نسبة اول
اكسيد الكربون  10 :جزء ن يف المليون كحد اقىص  -ض
غط التعبئة  :ن يف حدود 141كجم /سم 2000( 2رطل /بوصه مربــع ه ) عند
درجة حرارة 21م70( 6ف)Mecca - .
طب السعه 6م 3السعه 6م 3او ما يعادلها باالقدام المكعبه
اسطوانة هواء ي
ن
االكسجي  :اليقل م
طبقا للمواصفات التاليه - :نسبة
ن +21 ,5او  %2 -كحد ن
ادئ  -نسبة ر
النت ن
وجي  :الجزء المكمل  -نسبة اول
ن
اكسيد الكربون  10 :جزء يف المليون كحد اقىص  -ض
غط التعبئة  :ن يف حدود 141كجم /سم 2000( 2رطل /بوصه مربــع ه ) عند
درجة حرارة 21م70( 6ف)Jeddah - .
طب السعه 6م 3السعه 6م 3او ما يعادلها باالقدام المكعبه
اسطوانة هواء ي
ن
االكسجي  :اليقل م
طبقا للمواصفات التاليه - :نسبة
ن +21 ,5او  %2 -كحد ن
ادئ  -نسبة ر
النت ن
وجي  :الجزء المكمل  -نسبة اول
ن
اكسيد الكربون  10 :جزء يف المليون كحد اقىص  -ض
غط التعبئة  :ن يف حدود 141كجم /سم 2000( 2رطل /بوصه مربــع ه ) عند
درجة حرارة 21م70( 6ف)Gurayat - .
طب السعه 6م 3السعه 6م 3او ما يعادلها باالقدام المكعبه
اسطوانة هواء ي
ن
االكسجي  :اليقل م
طبقا للمواصفات التاليه - :نسبة
ن +21 ,5او  %2 -كحد ن
ادئ  -نسبة ر
النت ن
وجي  :الجزء المكمل  -نسبة اول
اكسيد الكربون  10 :جزء ن يف المليون كحد اقىص  -ض
غط التعبئة  :ن يف حدود 141كجم /سم 2000( 2رطل /بوصه مربــع ه ) عند
درجة حرارة 21م70( 6ف)Alahsa - .
طب السعه 6م 3السعه 6م 3او ما يعادلها باالقدام المكعبه
اسطوانة هواء ي
ن
االكسجي  :اليقل م
طبقا للمواصفات التاليه - :نسبة
ن +21 ,5او  %2 -كحد ن
ادئ  -نسبة ر
النت ن
وجي  :الجزء المكمل  -نسبة اول
ن
اكسيد الكربون  10 :جزء يف المليون كحد اقىص  -ض
غط التعبئة  :ن يف حدود 141كجم /سم 2000( 2رطل /بوصه مربــع ه ) عند
درجة حرارة 21م70( 6ف)Dammam - .

ITEM SHORT
DESCRIPTION

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NUPCO CODE

SN

MEDICAL O2 GAS CYLCAP.APRX 10 M3QASSIM

4219170415700

43

MEDICAL O2 GAS CYLCAP.APRX 10M3MADINAH

4219170421400

44

ن
طب
طب سائل
اكسجي ي
ي
سائل MADINAH-

4219170421300

45

طب السعه 6م3
هواء ي
السعMECCA-

4219170414500

46

طب السعه 6م3
هواء ي
السعJEDDAH-

4219170414600

47

طب السعه 6م3
هواء ي
السعGURAYAT-

4219170414700

48

طب السعه 6م3
انة هواء ي
السعALAHSA-

4219170414800

49

طب السعه 6م3
هواء ي
السعDAMMAM-

4219170414900

50
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TOTAL QTY

UOM

ITEM LONG DESCRIPTION

10,000

EA

3,000

EA

1,500

EA

6,000

EA

1,800

EA

50

EA

1,215

EA

4,770

EA

100

EA

1,800

EA

150

EA

3,000

EA

400

EA

طب السعه 6م 3السعه 6م 3او ما يعادلها باالقدام المكعبه
اسطوانة هواء ي
ن
االكسجي  :اليقل م
طبقا للمواصفات التاليه - :نسبة
ن +21 ,5او  %2 -كحد ن
ادئ  -نسبة ر
النت ن
وجي  :الجزء المكمل  -نسبة اول
ن
اكسيد الكربون  10 :جزء يف المليون كحد اقىص  -ض
غط التعبئة  :ن يف حدود 141كجم /سم 2000( 2رطل /بوصه مربــع ه ) عند
درجة حرارة 21م70( 6ف)Tabuk - .
طب السعه 6م 3السعه 6م 3او ما يعادلها باالقدام المكعبه
اسطوانة هواء ي
ن
االكسجي  :اليقل م
طبقا للمواصفات التاليه - :نسبة
ن +21 ,5او  %2 -كحد ن
ادئ  -نسبة ر
النت ن
وجي  :الجزء المكمل  -نسبة اول
اكسيد الكربون  10 :جزء ن يف المليون كحد اقىص  -ض
غط التعبئة  :ن يف حدود 141كجم /سم 2000( 2رطل /بوصه مربــع ه ) عند
درجة حرارة 21م70( 6ف)Asir - .
طب السعه 6م 3السعه 6م 3او ما يعادلها باالقدام المكعبه
اسطوانة هواء ي
ن
االكسجي  :اليقل م
طبقا للمواصفات التاليه - :نسبة
ن +21 ,5او  %2 -كحد ن
ادئ  -نسبة ر
النت ن
وجي  :الجزء المكمل  -نسبة اول
ن
اكسيد الكربون  10 :جزء يف المليون كحد اقىص  -ض
غط التعبئة  :ن يف حدود 141كجم /سم 2000( 2رطل /بوصه مربــع ه ) عند
درجة حرارة 21م70( 6ف)Najran - .
طب السعه 6م 3السعه 6م 3او ما يعادلها باالقدام المكعبه
اسطوانة هواء ي
ن
االكسجي  :اليقل م
طبقا للمواصفات التاليه - :نسبة
ن +21 ,5او  %2 -كحد ن
ادئ  -نسبة ر
النت ن
وجي  :الجزء المكمل  -نسبة اول
ن
اكسيد الكربون  10 :جزء يف المليون كحد اقىص  -ض
غط التعبئة  :ن يف حدود 141كجم /سم 2000( 2رطل /بوصه مربــع ه ) عند
درجة حرارة 21م70( 6ف)Madinah - .
اسطوانة انتونوكس الوزن 2 ,5كجم Entonox Cylinder Size: 2.5KG
ن
التقريب جوال 2 ,5كجم ا  entonoxاسطوانة انتونوكس
الصاف للغاز
الوزن
ي
ي
بنسبة  %50اكسيد  o2و ما يعادلها با لرطل وهو خليط من االكسجين
ر
n20النيتوز
% - Meccaنسبه 50
اسطوانة انتونوكس الوزن 2 ,5كجم Entonox Cylinder Size: 2.5KG
ن
التقريب جوال 2 ,5كجم ا  entonoxاسطوانة انتونوكس
الصاف للغاز
الوزن
ي
ي
بنسبة  %50اكسيد  o2و ما يعادلها با لرطل وهو خليط من االكسجين
ر
n20النيتوز
% - Qunfudhahنسبه 50
اسطوانة انتونوكس الوزن 2 ,5كجم Entonox Cylinder Size: 2.5KG
ن
التقريب جوال 2 ,5كجم ا  entonoxاسطوانة انتونوكس
الصاف للغاز
الوزن
ي
ي
بنسبة  %50اكسيد  o2و ما يعادلها با لرطل وهو خليط من االكسجين
ر
n20النيتوز
% - Jeddahنسبه 50
اسطوانة انتونوكس الوزن 2 ,5كجم Entonox Cylinder Size: 2.5KG
ن
التقريب جوال 2 ,5كجم ا  entonoxاسطوانة انتونوكس
الصاف للغاز
الوزن
ي
ي
بنسبة  %50اكسيد  o2و ما يعادلها با لرطل وهو خليط من االكسجين
ر
n20النيتوز
% - Dammamنسبه 50
اسطوانة انتونوكس الوزن 2 ,5كجم Entonox Cylinder Size: 2.5KG
ن
التقريب جوال 2 ,5كجم ا  entonoxاسطوانة انتونوكس
الصاف للغاز
الوزن
ي
ي
بنسبة  %50اكسيد  o2و ما يعادلها با لرطل وهو خليط من االكسجين
ر
n20النيتوز
% - Alahsaنسبه 50
اسطوانة انتونوكس الوزن 2 ,5كجم Entonox Cylinder Size: 2.5KG
ن
التقريب جوال 2 ,5كجم ا  entonoxاسطوانة انتونوكس
الصاف للغاز
الوزن
ي
ي
بنسبة  %50اكسيد  o2و ما يعادلها با لرطل وهو خليط من االكسجين
ر
n20النيتوز
% - Tabukنسبه 50
اسطوانة انتونوكس الوزن 2 ,5كجم Entonox Cylinder Size: 2.5KG
ن
التقريب جوال 2 ,5كجم ا  entonoxاسطوانة انتونوكس
الصاف للغاز
الوزن
ي
ي
ن
االكسجي
بنسبة  %50اكسيد  o2و ما يعادلها با لرطل وهو خليط من
ر
n20النيتوز
% - Alqasimنسبه 50
اسطوانة انتونوكس الوزن 2 ,5كجم Entonox Cylinder Size: 2.5KG
ن
التقريب جوال 2 ,5كجم ا  entonoxاسطوانة انتونوكس
الصاف للغاز
الوزن
ي
ي
ن
االكسجي
بنسبة  %50اكسيد  o2و ما يعادلها با لرطل وهو خليط من
ر
n20النيتوز
% - Hailنسبه 50
اسطوانة انتونوكس الوزن 2 ,5كجم Entonox Cylinder Size: 2.5KG
ن
التقريب جوال 2 ,5كجم ا  entonoxاسطوانة انتونوكس
الصاف للغاز
الوزن
ي
ي
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ITEM SHORT
DESCRIPTION

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NUPCO CODE

SN

طب السعه
اسطوانة هواء ي
6م 3السعTABUK-

4219170415000

51

طب السعه
اسطوانة هواء ي
6م 3السعASIR-

4219170415100

52

طب السعه
اسطوانة هواء ي
6م 3السعNAJRAN-

4219170415200

53

طب السعه 6م3
هواء ي
السعMADINAH-

4219170421200

54

ENTONOX CYLINDER
SIZE: 2.5KG-MECCA

4219170413700

55

ENTONOX CYLINDER
SIZE: 2.5KGQUNFUDHAH

4219170413800

56

ENTONOX CYLINDER
SIZE: 2.5KG-JEDDAH

4219170413900

57

ENTONOX CYLINDER
SIZE: 2.5KG-DAMMAM

4219170414000

58

ENTONOX CYLINDER
SIZE: 2.5KG-ALAHSA

4219170414100

59

ENTONOX CYLINDER
SIZE: 2.5KG-TABUK

4219170414200

60

ENTONOX CYLINDER
SIZE: 2.5KG-ALQASIM

4219170414300

61

ENTONOX CYLINDER
SIZE: 2.5KG-HAIL

4219170414400

62

ENTONOX CYLINDER
SIZE: 2.5KG-MADINAH

4219170421100

63
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TOTAL QTY

UOM

50

EA

40

EA

10

EA

50

EA

50

EA

40

EA

50

EA

750

EA

40

EA

40

EA

1,500

EA

50

EA

50

EA

30

EA

50

EA
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ITEM LONG DESCRIPTION
ن
االكسجي
بنسبة  %50اكسيد  o2و ما يعادلها با لرطل وهو خليط من
ر
n20النيتوز
% - Madinahنسبه 50
وزن الغاز Mixed Medical Gas Cylinder - weight 50 Pound
 :باالسطوانه  50رطل تقريبا أومايعادلها ب كجم طبقا للمكونات التاليــه
ن
ن
الهيدروجي 2( %3ـ , )%4غاز
ثائ أكسيد الكر بون  , %10غاز
غاز ي
 - Qunfudhahر
النيت ن
وجي (الجزءالمكمل) 0
وزن الغاز Mixed Medical Gas Cylinder - weight 50 Pound
 :باالسطوانه  50رطل تقريبا أومايعادلها ب كجم طبقا للمكونات التاليــه
ن
ن
الهيدروجي 2( %3ـ , )%4غاز
ثائ أكسيد الكر بون  , %10غاز
غاز ي
ر
ن
 - madinahالنيتوجي (الجزءالمكمل) 0
طب Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 6 m3
اسطوانة غاز ي
طب مخلوط السعه 6م 3تقريبا او مايعادلها بال
غاز
3
م
6
مخلوط السعه
ي
مكونات التاليه %2 ,5 :غاز ن
ثائ اكسيد الكربون 5
ل
ل
طبقا
,اقدام المكعبه
ي
 - Meccaهواء جا97%
طب Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 6 m3
اسطوانة غاز ي
طب مخلوط السعه 6م 3تقريبا او مايعادلها بال
مخلوط السعه 6م 3غاز
ي
ن
ثائ اكسيد الكربون 5
,اقدام المكعبه طبقا ل لمكونات التاليه %2 ,5 :غاز ي
 - Jeddahهواء جا97%
طب Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 6 m3
اسطوانة غاز ي
طب مخلوط السعه 6م 3تقريبا او مايعادلها بال
مخلوط السعه 6م 3غاز
ي
ن
ثائ اكسيد الكربون 5
,اقدام المكعبه طبقا ل لمكونات التاليه %2 ,5 :غاز ي
 - Qunfudhahهواء جا97%
طب Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 6 m3
اسطوانة غاز ي
طب مخلوط السعه 6م 3تقريبا او مايعادلها بال
مخلوط السعه 6م 3غاز
ي
ن
ثائ اكسيد الكربون 5
,اقدام المكعبه طبقا ل لمكونات التاليه %2 ,5 :غاز ي
 - madinahهواء جا97%
طب Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 1 m3
اسطوانة غاز ي
طب مخلوط السعه 1م 3تقربا او ما يعادلها باالقدام
مخلوط السعه 1م 3غاز
ي
ن
ثائ اكسيد الكربون %97 ,5
المكعبه طبقا لل مكونات التاليه %2 ,5 :غاز ي
 - Qunfudhahهواء جاف
طب Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 1 m3
اسطوانة غاز ي
طب مخلوط السعه 1م 3تقربا او ما يعادلها باالقدام
مخلوط السعه 1م 3غاز
ي
ن
ثائ اكسيد الكربون %97 ,5
المكعبه طبقا لل مكونات التاليه %2 ,5 :غاز ي
 - Jeddahهواء جاف
طب Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 1 m3
اسطوانة غاز ي
طب مخلوط السعه 1م 3تقربا او ما يعادلها باالقدام
غاز
3
م
1
مخلوط السعه
ي
ن
ثائ اكسيد الكربون %97 ,5
المكعبه طبقا لل مكونات التاليه %2 ,5 :غاز ي
 - Dammamهواء جاف
طب Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 1 m3
اسطوانة غاز ي
طب مخلوط السعه 1م 3تقربا او ما يعادلها باالقدام
غاز
3
م
1
مخلوط السعه
ي
ن
ثائ اكسيد الكربون %97 ,5
المكعبه طبقا لل مكونات التاليه %2 ,5 :غاز ي
 - madinahهواء جاف
(Mixed Medical Gas Cylinder - 5% Carbon Dioxide+Air
ن
ثائ اكسيد Capacity 6m3) :
طب مخلوط  %5ي
اسطوانة غاز ي
 - Meccaالكربون+هواء  /السعة 6م3
(Mixed Medical Gas Cylinder - 5% Carbon Dioxide+Air
ن
ثائ اكسيد Capacity 6m3) :
طب مخلوط  %5ي
اسطوانة غاز ي
 - Qunfudhahالكربون+هواء  /السعة 6م3
(Mixed Medical Gas Cylinder - 5% Carbon Dioxide+Air
ن
ثائ اكسيد Capacity 6m3) :
طب مخلوط  %5ي
اسطوانة غاز ي
/
 - Jeddahالكربون+هواء السعة 6م3
(Mixed Medical Gas Cylinder - 5% Carbon Dioxide+Air
ن
ثائ اكسيد Capacity 6m3) :
طب مخلوط  %5ي
اسطوانة غاز ي
 - Dammamالكربون+هواء  /السعة 6م3
(Mixed Medical Gas Cylinder - 5% Carbon Dioxide+Air
ن
ثائ اكسيد Capacity 6m3) :
طب مخلوط  %5ي
اسطوانة غاز ي
 - Najranالكربون+هواء  /السعة 6م3

ITEM SHORT
DESCRIPTION

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NUPCO CODE

SN

MIXED MEDICAL GAS
CYL-WT.50 PLQUNFUDHAH

4219170413600

64

MIXED MEDICAL GAS
CYL-WT. 50 LBMADINAH

4219170421000

65

MIXED MEDICAL GAS
CYL-CAP. 6M3-MECCA

4219170413300

66

MIXED MEDICAL GAS
CYL-CAP. 6M3-JEDDAH

4219170413400

67

MIXED MEDICAL GAS
CYL-CAP. 6M3QUNFUDHAH

4219170413500

68

MIXED MEDICAL GAS
CYL-CAP 6 M3MADINAH

4219170420900

69

MIX MED GAS CYL CAP. 1 M3QUNFUDHAH

4219170413000

70

MIXED MEDICAL GAS
CYL-CAP. 1M3-JEDDAH

4219170413100

71

MIXED MEDICAL GAS
CYL-CAP. 1M3DAMMAM

4219170413200

72

MIXED MEDICAL GAS
CYL-CAP 1 M3MADINAH

4219170420800

73

MIX MED GAS CYL5%CO+AIR CAP.6M3MECCA
MIX MED GAS CYL5%CO+AIR CAP.6M3QUNFUDA
MIX MED GAS CYL5%CO+AIR CAP.6M3JEDDAH
MIX MED GAS CYL5%CO+AIR CAP.6M3DAMMAM
MIX MED GAS CYL5%CO+AIR CAP.6M3NAJRAN

4219170412500

74

4219170412600

75

4219170412700

76

4219170412800

77

4219170412900

78
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TOTAL QTY

UOM

ITEM LONG DESCRIPTION

40

EA

1,500

EA

1,500

EA

40

EA

50

EA

540

EA

1,720

EA

10

EA

2,000

EA

1,800

EA

(Mixed Medical Gas Cylinder - 5% Carbon Dioxide+Air
ن
ثائ اكسيد Capacity 6m3) :
طب مخلوط  %5ي
اسطوانة غاز ي
 - madinahالكربون+هواء  /السعة 6م3
اسطوانة غاز ط يب Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 6 m3
طب مخلوط السعه 6م 3تقريبا او ما يعادلها
مخلوط السعه 6م 3غاز ي
باالقدام
ن
ثائ اكسيد الكربون  %95غاز
المكعبه طبقا ل لمكونات التاليه %5 :غاز ي
 Meccaر
النت نوجي
طب Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 1 m
اسطوانة غاز ي
طب مخلوط السعه 1م 3تقريبا او ما يعادلها
مخلوط السعه 1م 3غاز ي
باالقدام
المكعبه طبقا لل مكونات التاليه %5 :غاز ن
ثائ اكسيد الكربون  %95غاز
ي
 - Meccaر
.النت ن
وجي
طب Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 1 m
اسطوانة غاز ي
طب مخلوط السعه 1م 3تقريبا او ما يعادلها
مخلوط السعه 1م 3غاز ي
باالقدام
المكعبه طبقا لل مكونات التاليه %5 :غاز ن
ثائ اكسيد الكربون  %95غاز
ي
 - madinahر
.النت ن
وجي
Mixed Medical Gas Cylinder - 10 % Carbon Dioxide+19.5%
طب مخلوط Oxygen+Nitro ( Capacity 6 m3) %10
اسطوانة غاز ي
ن
ثائ اكسيدالكربون
ي
ن
اكسجي + 19.5%
 - Meccaنيت ( السعة 6م+ )3
Mixed Medical Gas Cylinder - 10 % Carbon Dioxide+19.5%
طب مخلوط Oxygen+Nitro ( Capacity 6 m3) %10
اسطوانة غاز ي
ن
ثائ اكسيدالكربون
ي
ن
اكسجي + 19.5%
 - Alqasimنيت ( السعة 6م+ )3
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 8 m3
ى
ن
الكيميائ  - 5 :الوزن ال
طب سعة 8م 3تقريبا  -الرمز
اسطوانة غاز اكسجي ي
ى
ىع  1 ,105 :عند درجة حرارة  21درجة مئوية (70
النو
جزئ  - 32 :الوزن
ي
ن ي
ضغط التعبئة  :يف حدود 141كجم/سم  2000( 2رط  -ف)
ل  /بوصة مربعة ) عند درجة حرارة 21م ( 70ف)  -غاز ع ديم اللون و
خال من الزيوت أو الشحوم أو المواد القابل
الر
عال االكسدة ي
ائحة ي
النقاوة  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ن
ر
أدئ  - .الرطوبة
لالحتاق  - .درجة
ال  :ة
ر
ملليت كحد أقىص
 . - Alahsaتزيد عن 5
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 8 m3
ى
ن
الكيميائ  - 5 :الوزن ال
طب سعة 8م 3تقريبا  -الرمز
اسطوانة غاز اكسجي ي
ى
ىع  1 ,105 :عند درجة حرارة  21درجة مئوية (70
النو
جزئ  - 32 :الوزن
ي
ن ي
ضغط التعبئة  :يف حدود 141كجم/سم  2000( 2رط  -ف)
ل  /بوصة مربعة ) عند درجة حرارة 21م ( 70ف)  -غاز ع ديم اللون و
خال من الزيوت أو الشحوم أو المواد القابل
عال االكسدة ي
الرائحة ي
النقاوة  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ن
ر
أدئ  - .الرطوبة
لالحتاق  - .درجة
ال  :ة
ر
 . - Hafr Al Batinتزيد عن  5ملليت كحد أقىص
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 8 m3
ى
ن
الكيميائ  - 5 :الوزن ال
طب سعة 8م 3تقريبا  -الرمز
اسطوانة غاز اكسجي ي
ى
ىع  1 ,105 :عند درجة حرارة  21درجة مئوية (70
النو
جزئ  - 32 :الوزن
ي
ن ي
ضغط التعبئة  :يف حدود 141كجم/سم  2000( 2رط  -ف)
ل  /بوصة مربعة ) عند درجة حرارة 21م ( 70ف)  -غاز ع ديم اللون و
خال من الزيوت أو الشحوم أو المواد القابل
عال االكسدة ي
الرائحة ي
النقاوة  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ن
ر
أدئ  - .الرطوبة
لالحتاق  - .درجة
ال  :ة
ر
 . - madinahتزيد عن  5ملليت كحد أقىص
اسطوانة غاز Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
اكسيد ر
النيتوز  12 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  12 ,5كجم او ما يعادلها
:
بالرطل طبقا للم واصفات التاليه  -غاز عديم اللون المذاق مؤكسد و
مضغوط ال درجة السيولة معبا داخل اسطوانات بحيث ال تقل الضغط
داخل ا
بوصة مربعة) عند درجة حرارة  /رطل السطوانة عن 50كجم /سم750( 2
ى
ى
الكيمائ
الجزئ 21 : n2 -م ( 70ف)  -الرمز
الوز  : 013, 44 -الوزن
ي
ي
النوىع  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م ( 70ف)
درجة النقاوة  :ال تقل  -ن
ي
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ITEM SHORT
DESCRIPTION

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NUPCO CODE

SN

MIXED MEDICAL GAS
CYL-5% CO-MADINAH

4219170420700

79

MIXED MEDICAL GAS
CYL-CAP. 6M3MECCA1

4219170412400

80

MIXED MEDICAL GAS
CYL-CAP. 1M-MECCA

4219170412300

81

MIXED MEDICAL GAS
CYL-CAP 1 MMADINAH

4219170420600

82

MIXMED
GAS10%CO+19.5%O2+
NITCAP.6M3-MECCA

4219170412100

83

MIXMED GAS10
%CO19.5%O2NITCAP6
M3-ALQASIM

4219170412200

84

MEDICAL OXYGEN GAS
CYL-CAP. 8 M3ALAHSA

4219170411900

85

MED OXYGEN GAS
CYL-CAP. 8M3-HAFR
ALBATIN

4219170412000

86

MEDICAL OXYGEN GAS
CYL-CAP APPRXMADINAH

4219170420500

87

NITROUS OXIDE GAS
CLY-CAP. 12.5 KGMECCA

4219170411100

88
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TOTAL QTY

UOM

170

EA

30

EA

1,010

EA

1,000

EA

1,500

EA

3

EA
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ITEM LONG DESCRIPTION
عن  %99كحد ن
ادئ بحيث تكون االسطوانات خالية من الشوائب و
ر
النايتيك و الماء و االمونيا
. - Meccaأهمها اكسيد
اسطوانة غاز Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
اكسيد ر
النيتوز  12 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  12 ,5كجم او ما يعادلها
بالرطل طبقا للم واصفات التاليه - :غاز عديم اللون المذاق مؤكسد و
مضغوط ال درجة السيولة معبا داخل اسطوانات بحيث ال تقل الضغط
داخل ا
بوصة مربعة) عند درجة حرارة  /رطل السطوانة عن 50كجم /سم750( 2
ى
ى
الكيمائ
الجزئ 21 : n2 -م ( 70ف)  -الرمز
الوز  : 013, 44 -الوزن
ي
ي
وىع  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م ( 70ف)
درجة النقاوة  :ال تقل ن  -ن الن ي
عن  %99كحد ادئ بحيث تكون االسطوانات خالية من الشوائب و
ر
النايتيك و الماء و االمونيا
. - Jeddahأهمها اكسيد
اسطوانة غاز Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
اكسيد ر
النيتوز  12 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  12 ,5كجم او ما يعادلها
بالرطل طبقا للم واصفات التاليه - :غاز عديم اللون المذاق مؤكسد و
مضغوط ال درجة السيولة معبا داخل اسطوانات بحيث ال تقل الضغط
داخل ا
بوصة مربعة) عند درجة حرارة  /رطل السطوانة عن 50كجم /سم750( 2
ى
ى
الكيمائ
الجزئ 21 : n2 -م ( 70ف)  -الرمز
الوز  : 013, 44 -الوزن
ي
ي
النوىع  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م ( 70ف)
درجة النقاوة  :ال تقل  -ن
ي
عن  %99كحد ن
ادئ بحيث تكون االسطوانات خالية من الشوائب و
ر
. - Taifأهمها اكسيد النايتيك و الماء و االمونيا
اسطوانة غاز Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
اكسيد ر
النيتوز  12 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  12 ,5كجم او ما يعادلها
بالرطل طبقا للم واصفات التاليه - :غاز عديم اللون المذاق مؤكسد و
مضغوط ال درجة السيولة معبا داخل اسطوانات بحيث ال تقل الضغط
داخل ا
بوصة مربعة) عند درجة حرارة  /رطل السطوانة عن 50كجم /سم750( 2
ى
ى
الكيمائ
الجزئ 21 : n2 -م ( 70ف)  -الرمز
الوز  : 013, 44 -الوزن
ي
ي
:
النوىع  1 ,536عند درجة حرارة 21م ( 70ف)
درجة النقاوة  :ال تقل  -ن
ي
عن  %99كحد ن
ادئ بحيث تكون االسطوانات خالية من الشوائب و
ر
. - Alqasimأهمها اكسيد النايتيك و الماء و االمونيا
اسطوانة غاز Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
اكسيد ر
النيتوز  12 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  12 ,5كجم او ما يعادلها
بالرطل طبقا للم واصفات التاليه - :غاز عديم اللون المذاق مؤكسد و
مضغوط ال درجة السيولة معبا داخل اسطوانات بحيث ال تقل الضغط
داخل ا
بوصة مربعة) عند درجة حرارة  /رطل السطوانة عن 50كجم /سم750( 2
ى
ى
الكيمائ
الجزئ 21 : n2 -م ( 70ف)  -الرمز
الوز  : 013, 44 -الوزن
ي
ي
النوىع  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م ( 70ف)
درجة النقاوة  :ال تقل  -ن
ي
عن  %99كحد ن
ادئ بحيث تكون االسطوانات خالية من الشوائب و
ر
. - Hailأهمها اكسيد النايتيك و الماء و االمونيا
اسطوانة غاز Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
اكسيد ر
النيتوز  12 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  12 ,5كجم او ما يعادلها
بالرطل طبقا للم واصفات التاليه - :غاز عديم اللون المذاق مؤكسد و
مضغوط ال درجة السيولة معبا داخل اسطوانات بحيث ال تقل الضغط
داخل ا
بوصة مربعة) عند درجة حرارة  /رطل السطوانة عن 50كجم /سم750( 2
ى
ى
الكيمائ
الجزئ 21 : n2 -م ( 70ف)  -الرمز
الوز  : 013, 44 -الوزن
ي
ي
النوىع  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م ( 70ف)
درجة النقاوة  :ال تقل  -ن
ي
عن  %99كحد ن
ادئ بحيث تكون االسطوانات خالية من الشوائب و
ر
النايتيك و الماء و االمونيا
. - Asirأهمها اكسيد
اسطوانة غاز Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
اكسيد ر
النيتوز  12 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  12 ,5كجم او ما يعادلها
:
بالرطل طبقا للم واصفات التاليه  -غاز عديم اللون المذاق مؤكسد و
مضغوط ال درجة السيولة معبا داخل اسطوانات بحيث ال تقل الضغط
داخل ا
بوصة مربعة) عند درجة حرارة  /رطل السطوانة عن 50كجم /سم750( 2

ITEM SHORT
DESCRIPTION

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NUPCO CODE

SN

NITROUS OXIDE GAS
CLY-CAP. 12.5 KG-JED

4219170411200

89

NITROUS OXIDE GAS
CLY-CAP. 12.5 KG-TAIF

4219170411300

90

NITROUS OXIDE GAS
CLY-CAP.12.5KGALQASIM

4219170411400

91

NITROUS OXIDE GAS
CLY-CAP. 12.5 KG-HAIL

4219170411500

92

NITROUS OXIDE GAS
CLY-CAP. 12.5 KG-ASIR

4219170411600

93

NITROUS OXIDE GAS
CLY-CAP.12.5 KGBISHA

4219170411700

94
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TOTAL QTY

UOM

250

EA

200

EA

100

EA

50

EA

600

EA

703

EA
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ITEM LONG DESCRIPTION
ى
ى
الكيمائ
الجزئ 21 : n2 -م ( 70ف)  -الرمز
الوز  : 013, 44 -الوزن
ي
ي
النوىع  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م ( 70ف)
درجة النقاوة  :ال تقل  -ن
ي
عن  %99كحد ن
ادئ بحيث تكون االسطوانات خالية من الشوائب و
ر
. - Bishaأهمها اكسيد النايتيك و الماء و االمونيا
اسطوانة غاز Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
اكسيد ر
النيتوز  12 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  12 ,5كجم او ما يعادلها
بالرطل طبقا للم واصفات التاليه - :غاز عديم اللون المذاق مؤكسد و
مضغوط ال درجة السيولة معبا داخل اسطوانات بحيث ال تقل الضغط
داخل ا
بوصة مربعة) عند درجة حرارة  /رطل السطوانة عن 50كجم /سم750( 2
ى
ى
الكيمائ
الجزئ 21 : n2 -م ( 70ف)  -الرمز
الوز  : 013, 44 -الوزن
ي
ي
النوىع  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م ( 70ف)
درجة النقاوة  :ال تقل  -ن
ي
عن  %99كحد ن
ادئ بحيث تكون االسطوانات خالية من الشوائب و
ر
النايتيك و الماء و االمونيا
. - Qunfudhahأهمها اكسيد
اسطوانة غاز Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
اكسيد ر
النيتوز  12 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  12 ,5كجم او ما يعادلها
بالرطل طبقا للم واصفات التاليه - :غاز عديم اللون المذاق مؤكسد و
مضغوط ال درجة السيولة معبا داخل اسطوانات بحيث ال تقل الضغط
داخل ا
بوصة مربعة) عند درجة حرارة  /رطل السطوانة عن 50كجم /سم750( 2
ى
ى
الكيمائ
الجزئ 21 : n2 -م ( 70ف)  -الرمز
الوز  : 013, 44 -الوزن
ي
ي
:
النوىع  1 ,536عند درجة حرارة 21م ( 70ف)
درجة النقاوة  :ال تقل  -ن
ي
عن  %99كحد ن
ادئ بحيث تكون االسطوانات خالية من الشوائب و
ر
. - madinahأهمها اكسيد النايتيك و الماء و االمونيا
اسطوانة غاز Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
اكسيد ر
النيتوز  12 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  12 ,5كجم او ما يعادلها
بالرطل طبقا للم واصفات التاليه - :غاز عديم اللون المذاق مؤكسد و
مضغوط ال درجة السيولة معبا داخل اسطوانات بحيث ال تقل الضغط
داخل ا
بوصة مربعة) عند درجة حرارة  /رطل السطوانة عن 50كجم /سم750( 2
ى
ى
الكيمائ
الجزئ 21 : n2 -م ( 70ف)  -الرمز
الوز  : 013, 44 -الوزن
ي
ي
النوىع  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م ( 70ف)
درجة النقاوة  :ال تقل  -ن
ي
عن  %99كحد ن
ادئ بحيث تكون االسطوانات خالية من الشوائب و
ر
. - joufأهمها اكسيد النايتيك و الماء و االمونيا
اسطوانة غاز Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
اكسيد ر
النيتوز  2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  2 ,5كجم تقريبا أو ما يعادل
غاز عديم اللون حلو المذاق مؤكسد : -للمواصفات التاليه ها بالرطل طبق
و مضغوط ال درجة السيولة معبه داخل اسطوانات بحيث ال يقل الضغط
عند )""رطل /بوصة مربعة  2 (750داخل االسطوانة عن 50كجم/سم
ى
ى
الكيمائ
الجزئ  : n20 -درجة حرارة 21م ( 70ف)  -الرمز
 :الوزن
ي
ي
النوىع  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م 013, 44 -
الوزن
درجة
( 70ف) -
النقاوه  :التقل عن  99ي %كحد ن
ادئ بحيث تكون االسطوانات خ
ر
النايتيك و الماء و االمونيا
 . - Tabukا ليه من الشوائب و أهمها اكسيد
اسطوانة غاز Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
اكسيد ر
النيتوز  2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  2 ,5كجم تقريبا أو ما يعادل
غاز عديم اللون حلو المذاق مؤكسد : -للمواصفات التاليه ها بالرطل طبق
و مضغوط ال درجة السيولة معبه داخل اسطوانات بحيث ال يقل الضغط
عند )""رطل /بوصة مربعة  2 (750داخل االسطوانة عن 50كجم/سم
ى
ى
الكيمائ
الجزئ  : n20 -درجة حرارة 21م ( 70ف)  -الرمز
 :الوزن
ي
ي
النوىع  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م 013, 44 -
الوزن
درجة
( 70ف) -
النقاوه  :التقل عن  99ي %كحد ن
ادئ بحيث تكون االسطوانات خ
ر
النايتيك و الماء و االمونيا
 . - Meccaا ليه من الشوائب و أهمها اكسيد
اسطوانة غاز Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
اكسيد ر
النيتوز  2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  2 ,5كجم تقريبا أو ما يعادل
غاز عديم اللون حلو المذاق مؤكسد : -للمواصفات التاليه ها بالرطل طبق
و مضغوط ال درجة السيولة معبه داخل اسطوانات بحيث ال يقل الضغط
عند )""رطل /بوصة مربعة  2 (750داخل االسطوانة عن 50كجم/سم
ى
ى
الكيمائ
الجزئ  : n20 -درجة حرارة 21م ( 70ف)  -الرمز
 :الوزن
ي
ي

ITEM SHORT
DESCRIPTION

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NUPCO CODE

SN

NITROUS OXIDE GAS
CLY-CAP.12.5KGQUNFUDA

4219170411800

95

NITROUS OXIDE GAS
CLY-CAP 12.5KGMADINAH

4219170420400

96

NITROUS OXIDE GAS
CLY-CAP 12.5 KG-JOUF

4219170422500

97

NITROUS OXIDE GAS
CLY-CAP. 2.5 KGTABUK

4219170410300

98

NITROUS OXIDE GAS
CLY-CAP. 2.5 KGMECCA

4219170410400

99

NITROUS OXIDE GAS
CLY-CAP. 2.5 KGJEDDAH

4219170410500

100
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TOTAL QTY

UOM

1,335

EA

180

EA

1,773

EA

589

EA

1,500

EA

1,100

EA
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ITEM LONG DESCRIPTION
النوىع  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م 013, 44 -
( 70ف)  -درجة الوزن
النقاوه  :التقل عن  99ي %كحد ن
ادئ بحيث تكون االسطوانات خ
ر
النايتيك و الماء و االمونيا
 . - Jeddahا ليه من الشوائب و أهمها اكسيد
اسطوانة غاز Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
اكسيد ر
النيتوز  2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  2 ,5كجم تقريبا أو ما يعادل
غاز عديم اللون حلو المذاق مؤكسد : -للمواصفات التاليه ها بالرطل طبق
و مضغوط ال درجة السيولة معبه داخل اسطوانات بحيث ال يقل الضغط
عند )""رطل /بوصة مربعة  2 (750داخل االسطوانة عن 50كجم/سم
ى
ى
الكيمائ
الجزئ  : n20 -درجة حرارة 21م ( 70ف)  -الرمز
 :الوزن
ي
ي
النوىع  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م 013, 44 -
الوزن
( 70ف)  -درجة
ي
النقاوه  :التقل عن  %99كحد ن
ادئ بحيث تكون االسطوانات خ
ر
 . - Taifا ليه من الشوائب و أهمها اكسيد النايتيك و الماء و االمونيا
اسطوانة غاز Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
اكسيد ر
النيتوز  2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  2 ,5كجم تقريبا أو ما يعادل
غاز عديم اللون حلو المذاق مؤكسد : -للمواصفات التاليه ها بالرطل طبق
و مضغوط ال درجة السيولة معبه داخل اسطوانات بحيث ال يقل الضغط
عند )""رطل /بوصة مربعة  2 (750داخل االسطوانة عن 50كجم/سم
ى
ى
الكيمائ
الجزئ  : n20 -درجة حرارة 21م ( 70ف)  -الرمز
 :الوزن
ي
ي
النوىع  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م 013, 44 -
( 70ف)  -درجة الوزن
ي
النقاوه  :التقل عن  %99كحد ن
ادئ بحيث تكون االسطوانات خ
ر
 . - Alahsaا ليه من الشوائب و أهمها اكسيد النايتيك و الماء و االمونيا
اسطوانة غاز Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
اكسيد ر
النيتوز  2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  2 ,5كجم تقريبا أو ما يعادل
غاز عديم اللون حلو المذاق مؤكسد : -للمواصفات التاليه ها بالرطل طبق
و مضغوط ال درجة السيولة معبه داخل اسطوانات بحيث ال يقل الضغط
عند )""رطل /بوصة مربعة  2 (750داخل االسطوانة عن 50كجم/سم
ى
ى
الكيمائ
الجزئ  : n20 -درجة حرارة 21م ( 70ف)  -الرمز
 :الوزن
ي
ي
النوىع  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م 013, 44 -
الوزن
درجة
( 70ف) -
النقاوه  :التقل عن  99ي %كحد ن
ادئ بحيث تكون االسطوانات خ
ر
النايتيك و الماء و االمونيا
 . - Dammamا ليه من الشوائب و أهمها اكسيد
اسطوانة غاز Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
اكسيد ر
النيتوز  2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  2 ,5كجم تقريبا أو ما يعادل
غاز عديم اللون حلو المذاق مؤكسد : -للمواصفات التاليه ها بالرطل طبق
و مضغوط ال درجة السيولة معبه داخل اسطوانات بحيث ال يقل الضغط
عند )""رطل /بوصة مربعة  2 (750داخل االسطوانة عن 50كجم/سم
ى
ى
الكيمائ
الجزئ  : n20 -درجة حرارة 21م ( 70ف)  -الرمز
 :الوزن
ي
ي
النوىع  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م 013, 44 -
الوزن
درجة
( 70ف) -
النقاوه  :التقل عن  99ي %كحد ن
ادئ بحيث تكون االسطوانات خ
ر
النايتيك و الماء و االمونيا
 . - Alqasimا ليه من الشوائب و أهمها اكسيد
اسطوانة غاز Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
اكسيد ر
النيتوز  2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  2 ,5كجم تقريبا أو ما يعادل
غاز عديم اللون حلو المذاق مؤكسد : -للمواصفات التاليه ها بالرطل طبق
و مضغوط ال درجة السيولة معبه داخل اسطوانات بحيث ال يقل الضغط
عند )""رطل /بوصة مربعة  2 (750داخل االسطوانة عن 50كجم/سم
ى
ى
الكيمائ
الجزئ  : n20 -درجة حرارة 21م ( 70ف)  -الرمز
 :الوزن
ي
ي
النوىع  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م 013, 44 -
( 70ف)  -درجة الوزن
ي
النقاوه  :التقل عن  %99كحد ن
ادئ بحيث تكون االسطوانات خ
ر
النايتيك و الماء و االمونيا
 . - Hailا ليه من الشوائب و أهمها اكسيد
اسطوانة غاز Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
اكسيد ر
النيتوز  2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  2 ,5كجم تقريبا أو ما يعادل
غاز عديم اللون حلو المذاق مؤكسد : -للمواصفات التاليه ها بالرطل طبق
و مضغوط ال درجة السيولة معبه داخل اسطوانات بحيث ال يقل الضغط
عند )""رطل /بوصة مربعة  2 (750داخل االسطوانة عن 50كجم/سم
ى
ى
الكيمائ
الجزئ  : n20 -درجة حرارة 21م ( 70ف)  -الرمز
 :الوزن
ي
ي
النوىع  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م 013, 44 -
( 70ف)  -درجة الوزن
ي
النقاوه  :التقل عن  %99كحد ن
ادئ بحيث تكون االسطوانات خ
ر
 . - Joufا ليه من الشوائب و أهمها اكسيد النايتيك و الماء و االمونيا

ITEM SHORT
DESCRIPTION

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NUPCO CODE

SN

NITROUS OXIDE GAS
CLY-CAP. 2.5 KG-TAIF

4219170410600

101

NITROUS OXIDE GAS
CLY-CAP. 2.5 KGALAHSA

4219170410700

102

NITROUS OXIDE GAS
CLY-CAP. 2.5 KGDAMMAM

4219170410800

103

NITROUS OXIDE GAS
CLY-CAP. 2.5KGALQASIM

4219170410900

104

NITROUS OXIDE GAS
CLY-CAP. 2.5 KG-HAIL

4219170411000

105

NITROUS OXIDE GAS
CLY-CAP 2.5KG-JOUF

4219170422400

106
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UOM

ITEM LONG DESCRIPTION

500

EA

280

EA

400

EA

1,474

EA

440

EA

1,158

EA

Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
ن
الطب 25كجم وزن الغاز االسطوانه
ثائ اكسيد الكربون
اسطوانة غاز ي
ي
25كجم تقر
بالرطل طبقا للموصفات التاليه - :غاز عديم اللون و الرئحه يبا او ما يعادلها
ى
الكيمائ
عال - .الرمز
ي
غت قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
النوىع : co2. - 44 ,01:
النوىع  1 ,519 :عند درجة  . -الحجم
الوزن
ي
ي
حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري
التقريب  58كجم/سم  830( 2رطل /بوصة مربعه او ذلك عند درجة حرا رة
ي
درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ن
ادئ  - .ال 21) -م ( 70ف
ن
ر
ر
ال تزيد عن  57جزء يف المليون كحد اقىص ( 0 ,044ملليت ام /لت  :رطوبة
. - Meccaغاز )
Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
ن
الطب 25كجم وزن الغاز االسطوانه
ثائ اكسيد الكربون
اسطوانة غاز ي
ي
25كجم تقر
بالرطل طبقا للموصفات التاليه - :غاز عديم اللون و الرئحه يبا او ما يعادلها
ى
الكيمائ
عال - .الرمز
ي
غت قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
النوىع : co2. - 44 ,01:
النوىع  1 ,519 :عند درجة  . -الحجم
الوزن
ي
ي
حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري
التقريب  58كجم/سم  830( 2رطل /بوصة مربعه او ذلك عند درجة حرا رة
ي
درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ن
ادئ  - .ال 21) -م ( 70ف
ر
ملليت ام /رلت  :رطوبة
ال تزيد عن  57جزء ن يف المليون كحد اقىص (0 ,044
. - Jeddahغاز )
Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
ن
الطب 25كجم وزن الغاز االسطوانه
ثائ اكسيد الكربون
اسطوانة غاز ي
ي
25كجم تقر
بالرطل طبقا للموصفات التاليه - :غاز عديم اللون و الرئحه يبا او ما يعادلها
ى
الكيمائ
ال - .الرمز
ي
غت قابل لالشتعال و مسال بضغط ع ي
النوىع : co2. - 44 ,01:
النوىع  1 ,519 :عند درجة  . -الحجم
الوزن
ي
ي
حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري
التقريب  58كجم/سم  830( 2رطل /بوصة مربعه او ذلك عند درجة حرا رة
ي
درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ن
ادئ  - .ال 21) -م ( 70ف
ر
ملليت ام /رلت  :رطوبة
ال تزيد عن  57جزء ن يف المليون كحد اقىص (0 ,044
. - Taifغاز )
Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
ن
الطب 25كجم وزن الغاز االسطوانه
ثائ اكسيد الكربون
اسطوانة غاز ي
ي
25كجم تقر
بالرطل طبقا للموصفات التاليه - :غاز عديم اللون و الرئحه يبا او ما يعادلها
ى
الكيمائ
عال - .الرمز
ي
غت قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
النوىع : co2. - 44 ,01:
النوىع  1 ,519 :عند درجة  . -الحجم
الوزن
ي
ي
حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري
التقريب  58كجم/سم 2
رطل /بوصة مربعه او ذلك عند درجة حرا رة (830
ي
درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ن
ادئ  - .ال 21) -م ( 70ف
ر
ملليت ام /رلت  :رطوبة
ال تزيد عن  57جزء ن يف المليون كحد اقىص (0 ,044
. - Alahsaغاز )
Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
ن
الطب 25كجم وزن الغاز االسطوانه
ثائ اكسيد الكربون
اسطوانة غاز ي
ي
25كجم تقر
بالرطل طبقا للموصفات التاليه - :غاز عديم اللون و الرئحه يبا او ما يعادلها
ى
الكيمائ
عال - .الرمز
ي
غت قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
النوىع : co2. - 44 ,01:
النوىع  1 ,519 :عند درجة  . -الحجم
الوزن
ي
ي
حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري
ريب  58كجم/سم  830( 2رطل /بوصة مربعه او ذلك عند درجة حرا رة
التق ي
درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ن
ادئ  - .ال 21) -م ( 70ف
ر
ملليت ام /رلت  :رطوبة
ال تزيد عن  57جزء ن يف المليون كحد اقىص (0 ,044
. - Hafr Al Batinغاز )
Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
ن
الطب 25كجم وزن الغاز االسطوانه
ثائ اكسيد الكربون
اسطوانة غاز ي
ي
25كجم تقر

15 of 46

ITEM SHORT
DESCRIPTION

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NUPCO CODE

SN

MEDICAL CO GAS CYLCAP. 25 KG-MECCA

4219170409100

107

MEDICAL CO GAS CYLCAP. 25 KG-JEDDAH

4219170409200

108

MEDICAL CO GAS CYLCAPACITY 25 KG-TAIF

4219170409300

109

MEDICAL CO GAS CYLCAP. 25 KG-ALAHSA

4219170409400

110

MED CO GAS CYL-CAP.
25 KG-HAFR AL BATIN

4219170409500

111

MEDICAL CO GAS CYLCAP. 25 KG-DAMMAM

4219170409600

112
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TOTAL QTY

UOM

200

EA

1,000

EA

549

EA

200

EA

2,000

EA
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ITEM LONG DESCRIPTION
بالرطل طبقا للموصفات التاليه - :غاز عديم اللون و الرئحه يبا او ما يعادلها
ى
الكيمائ
عال - .الرمز
ي
غت قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
النوىع : co2. - 44 ,01:
النوىع  1 ,519 :عند درجة  . -الحجم
الوزن
ي
ي
حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري
التقريب  58كجم/سم  830( 2رطل /بوصة مربعه او ذلك عند درجة حرا رة
ي
درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ن
ادئ  - .ال 21) -م ( 70ف
ر
ملليت ام /رلت  :رطوبة
ال تزيد عن  57جزء ن يف المليون كحد اقىص (0 ,044
. - Dammamغاز )
Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
ن
الطب 25كجم وزن الغاز االسطوانه
ثائ اكسيد الكربون
اسطوانة غاز ي
ي
25كجم تقر
بالرطل طبقا للموصفات التاليه - :غاز عديم اللون و الرئحه يبا او ما يعادلها
ى
الكيمائ
عال - .الرمز
ي
غت قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
النوىع : co2. - 44 ,01:
النوىع  1 ,519 :عند درجة  . -الحجم
الوزن
ي
ي
حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري
التقريب  58كجم/سم  830( 2رطل /بوصة مربعه او ذلك عند درجة حرا رة
ي
درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ن
ادئ  - .ال 21) -م ( 70ف
ن
ر
ر
ال تزيد عن  57جزء يف المليون كحد اقىص ( 0 ,044ملليت ام /لت  :رطوبة
. - Qurayyatغاز )
Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
ن
الطب 25كجم وزن الغاز االسطوانه
ثائ اكسيد الكربون
اسطوانة غاز ي
ي
25كجم تقر
بالرطل طبقا للموصفات التاليه - :غاز عديم اللون و الرئحه يبا او ما يعادلها
ى
الكيمائ
عال - .الرمز
ي
غت قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
النوىع : co2. - 44 ,01:
النوىع  1 ,519 :عند درجة  . -الحجم
الوزن
ي
ي
حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري
التقريب  58كجم/سم  830( 2رطل /بوصة مربعه او ذلك عند درجة حرا رة
ي
درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ن
ادئ  - .ال 21) -م ( 70ف
ر
ملليت ام /رلت  :رطوبة
ال تزيد عن  57جزء ن يف المليون كحد اقىص (0 ,044
. - Ararغاز )
Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
ن
الطب 25كجم وزن الغاز االسطوانه
ثائ اكسيد الكربون
اسطوانة غاز ي
ي
25كجم تقر
بالرطل طبقا للموصفات التاليه - :غاز عديم اللون و الرئحه يبا او ما يعادلها
ى
الكيمائ
عال - .الرمز
ي
غت قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
النوىع : co2. - 44 ,01:
النوىع  1 ,519 :عند درجة  . -الحجم
الوزن
ي
ي
حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري
التقريب  58كجم/سم  830( 2رطل /بوصة مربعه او ذلك عند درجة حرا رة
ي
درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ن
ادئ  - .ال 21) -م ( 70ف
ر
ملليت ام /رلت  :رطوبة
ال تزيد عن  57جزء ن يف المليون كحد اقىص (0 ,044
. - Alqasimغاز )
Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
ن
الطب 25كجم وزن الغاز االسطوانه
ثائ اكسيد الكربون
اسطوانة غاز ي
ي
25كجم تقر
بالرطل طبقا للموصفات التاليه - :غاز عديم اللون و الرئحه يبا او ما يعادلها
ى
الكيمائ
عال - .الرمز
ي
غت قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
النوىع : co2. - 44 ,01:
النوىع  1 ,519 :عند درجة  . -الحجم
الوزن
ي
ي
حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري
التقريب  58كجم/سم  830( 2رطل /بوصة مربعه او ذلك عند درجة حرا رة
ي
درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ن
ادئ  - .ال 21) -م ( 70ف
ن
ر
ر
ال تزيد عن  57جزء يف المليون كحد اقىص ( 0 ,044ملليت ام /لت  :رطوبة
. - Hailغاز )
Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
ن
الطب 25كجم وزن الغاز االسطوانه
ثائ اكسيد الكربون
اسطوانة غاز ي
ي
25كجم تقر
بالرطل طبقا للموصفات التاليه - :غاز عديم اللون و الرئحه يبا او ما يعادلها
ى
الكيمائ
عال - .الرمز
ي
غت قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
النوىع : co2. - 44 ,01:
النوىع  1 ,519 :عند درجة  . -الحجم
الوزن
ي
ي

ITEM SHORT
DESCRIPTION

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NUPCO CODE

SN

MEDICAL CO GAS CYLCAP. 25 KG-QURAYYAT

4219170409700

113

MEDICAL CO GAS CYLCAP. 25 KG-ARAR

4219170409800

114

MEDICAL CO GAS CYLCAP. 25 KG-ALQASIM

4219170409900

115

MEDICAL CO GAS CYLCAPACITY 25 KG-HAIL

4219170410000

116

MEDICAL CO GAS CYLCAP. 25 KG-ASIR

4219170410100

117
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UOM

500

EA

400

EA

1,100

EA

900

EA

3,446

EA
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ITEM LONG DESCRIPTION
حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري
التقريب  58كجم/سم  830( 2رطل /بوصة مربعه او ذلك عند درجة حرا رة
ي
درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ن
ادئ  - .ال 21) -م ( 70ف
ر
ملليت ام /رلت  :رطوبة
ال تزيد عن  57جزء ن يف المليون كحد اقىص (0 ,044
. - Asirغاز )
Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
ن
الطب 25كجم وزن الغاز االسطوانه
ثائ اكسيد الكربون
اسطوانة غاز ي
ي
25كجم تقر
بالرطل طبقا للموصفات التاليه - :غاز عديم اللون و الرئحه يبا او ما يعادلها
ى
الكيمائ
عال - .الرمز
ي
غت قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
النوىع : co2. - 44 ,01:
النوىع  1 ,519 :عند درجة  . -الحجم
الوزن
ي
ي
حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري
التقريب  58كجم/سم  830( 2رطل /بوصة مربعه او ذلك عند درجة حرا رة
ي
درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ن
ادئ  - .ال 21) -م ( 70ف
ر
ملليت ام /رلت  :رطوبة
ال تزيد عن  57جزء ن يف المليون كحد اقىص (0 ,044
. - Najranغاز )
Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
ن
الطب 25كجم وزن الغاز االسطوانه
ثائ اكسيد الكربون
اسطوانة غاز ي
ي
25كجم تقر
بالرطل طبقا للموصفات التاليه - :غاز عديم اللون و الرئحه يبا او ما يعادلها
ى
الكيمائ
عال - .الرمز
ي
غت قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
النوىع : co2. - 44 ,01:
النوىع  1 ,519 :عند درجة  . -الحجم
الوزن
ي
ي
حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري
التقريب  58كجم/سم  830( 2رطل /بوصة مربعه او ذلك عند درجة حرا رة
ي
درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ن
ادئ  - .ال 21) -م ( 70ف
ن
ر
ملليت ام /رلت  :رطوبة
ال تزيد عن  57جزء يف المليون كحد اقىص (0 ,044
. - Madinahغاز )
Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
ن
الطب 25كجم وزن الغاز االسطوانه
ثائ اكسيد الكربون
اسطوانة غاز ي
ي
25كجم تقر
بالرطل طبقا للموصفات التاليه - :غاز عديم اللون و الرئحه يبا او ما يعادلها
ى
الكيمائ
عال - .الرمز
ي
غت قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
النوىع : co2. - 44 ,01:
النوىع  1 ,519 :عند درجة  . -الحجم
الوزن
ي
ي
حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري
التقريب  58كجم/سم  830( 2رطل /بوصة مربعه او ذلك عند درجة حرا رة
ي
درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ن
ادئ  - .ال 21) -م ( 70ف
ر
ملليت ام /رلت  :رطوبة
ال تزيد عن  57جزء ن يف المليون كحد اقىص (0 ,044
. - Joufغاز )
Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
ن
ثائ اكسيد الكربون 2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة 2 ,5كجم
اسطوانة غاز ي
تقريبا
او ما يعادلها ب الرطل طبق للمواصفات التاليه - :غاز عديم اللون و الرائحه
ى
الكيمائ
عال  -الرمز
ي
 :co2غت قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
النوىع  - 44 ,01:الوزن -
النوىع  1 ,519:عند درجة حرارة 21م 6الحجم
ي
ي
التقرئ 58كجم /س
البخاري
( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط
ي
م 830( 2رطل /بوصة مربعه ) و ذلك عند درجة حرارة 21م 70( 6ف) -
ن
أدئ  -الرطوبة :اليزيد عن  57جزء ب  :درجة النقاوة
التقل عن  %99,5كحد ي
ر
 - Taifالمليون كحد أقىص ( 0 ,044ملليجرام  /لت غاز)
Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
ن
ثائ اكسيد الكربون 2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة 2 ,5كجم
اسطوانة غاز ي
تقريبا
او ما يعادلها ب الرطل طبق للمواصفات التاليه - :غاز عديم اللون و الرائحه
ى
الكيمائ
عال  -الرمز
ي
 :co2غت قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
النوىع  - 44 ,01:الوزن -
النوىع  1 ,519:عند درجة حرارة 21م 6الحجم
ي
ي
التقرئ 58كجم /س
( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري
ي
م 830( 2رطل /بوصة مربعه ) و ذلك عند درجة حرارة 21م 70( 6ف) -
ن
أدئ  -الرطوبة :اليزيد عن  57جزء ب  :درجة النقاوة
التقل عن  %99,5كحد ي
ر
 - Alahsaالمليون كحد أقىص ( 0 ,044ملليجرام  /لت غاز)

ITEM SHORT
DESCRIPTION

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NUPCO CODE

SN

MEDICAL CO GAS CYLCAP. 25 KG-NAJRAN

4219170410200

118

MEDICAL CO GAS CYLCAP 25 KG-MADINAH

4219170420300

119

MEDICAL CO GAS CYLCAPACITY 25 KG-JOUF

4219170422300

120

MEDICAL CO GAS CYLCAP. 2.5KG-TAIF

4219170408200

121

MEDICAL CO GAS CYLCAP. 2.5KG-ALAHSA

4219170408300

122
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UOM

ITEM LONG DESCRIPTION

4,980

EA

6,565

EA

300

EA

1,000

EA

1,520

EA

1,500

EA

Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
ن
ثائ اكسيد الكربون 2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة 2 ,5كجم
اسطوانة غاز ي
تقريبا
او ما يعادلها ب الرطل طبق للمواصفات التاليه - :غاز عديم اللون و الرائحه
ى
الكيمائ
عال  -الرمز
ي
 :co2غت قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
وىع  - 44 ,01:الوزن -
النوىع  1 ,519:عند درجة حرارة 21م 6الحجم الن ي
ي
التقرئ 58كجم /س
( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري
ي
م 830( 2رطل /بوصة مربعه ) و ذلك عند درجة حرارة 21م 70( 6ف) -
ن
أدئ  -الرطوبة :اليزيد عن  57جزء ب  :درجة النقاوة
التقل عن  %99,5كحد ي
 - Hafr Al Batinالمليون كحد أقىص ( 0 ,044ملليجرام  /رلت غاز)
Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
ن
ثائ اكسيد الكربون 2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة 2 ,5كجم
اسطوانة غاز ي
تقريبا
او ما يعادلها ب الرطل طبق للمواصفات التاليه - :غاز عديم اللون و الرائحه
ى
الكيمائ
عال  -الرمز
ي
 :co2غت قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
النوىع  - 44 ,01:الوزن -
النوىع  1 ,519:عند درجة حرارة 21م 6الحجم
ي
ي
التقرئ 58كجم /س
( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري
ي
م 830( 2رطل /بوصة مربعه ) و ذلك عند درجة حرارة 21م 70( 6ف) -
ن
أدئ  -الرطوبة :اليزيد عن  57جزء ب  :درجة النقاوة
التقل عن  %99,5كحد ي
ر
 - Dammamالمليون كحد أقىص ( 0 ,044ملليجرام  /لت غاز)
Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
ن
ثائ اكسيد الكربون 2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة 2 ,5كجم
اسطوانة غاز ي
تقريبا
او ما يعادلها ب الرطل طبق للمواصفات التاليه - :غاز عديم اللون و الرائحه
ى
الكيمائ
عال  -الرمز
ي
 :co2غت قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
النوىع  - 44 ,01:الوزن -
النوىع  1 ,519:عند درجة حرارة 21م 6الحجم
ي
ي
التقرئ 58كجم /س
البخاري
( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط
ي
م 830( 2رطل /بوصة مربعه ) و ذلك عند درجة حرارة 21م 70( 6ف) -
ن
أدئ  -الرطوبة :اليزيد عن  57جزء ب  :درجة النقاوة
التقل عن  %99,5كحد ي
 - Qurayyatالمليون كحد أقىص ( 0 ,044ملليجرام  /رلت غاز)
Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
ن
ثائ اكسيد الكربون 2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة 2 ,5كجم
اسطوانة غاز ي
تقريبا
او ما يعادلها ب الرطل طبق للمواصفات التاليه - :غاز عديم اللون و الرائحه
ى
الكيمائ
عال  -الرمز
ي
 :co2غت قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
النوىع  - 44 ,01:الوزن -
النوىع  1 ,519:عند درجة حرارة 21م 6الحجم
ي
ي
التقرئ 58كجم /س
( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري
ي
م 830( 2رطل /بوصة مربعه ) و ذلك عند درجة حرارة 21م 70( 6ف) -
ن
أدئ  -الرطوبة :اليزيد عن  57جزء ب  :درجة النقاوة
التقل عن  %99,5كحد ي
ر
 - Ararالمليون كحد أقىص ( 0 ,044ملليجرام  /لت غاز)
Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
ن
ثائ اكسيد الكربون 2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة 2 ,5كجم
اسطوانة غاز ي
تقريبا
او ما يعادلها ب الرطل طبق للمواصفات التاليه - :غاز عديم اللون و الرائحه
ى
الكيمائ
عال  -الرمز
ي
 :co2غت قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
النوىع  - 44 ,01:الوزن -
النوىع  1 ,519:عند درجة حرارة 21م 6الحجم
ي
ي
التقرئ 58كجم /س
البخاري
( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط
ي
م 830( 2رطل /بوصة مربعه ) و ذلك عند درجة حرارة 21م 70( 6ف) -
ن
أدئ  -الرطوبة :اليزيد عن  57جزء ب  :درجة النقاوة
التقل عن  %99,5كحد ي
ر
/
 - Alqasimالمليون كحد أقىص ( 0 ,044ملليجرام لت غاز)
Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
ن
ثائ اكسيد الكربون 2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة 2 ,5كجم
اسطوانة غاز ي
تقريبا
او ما يعادلها ب الرطل طبق للمواصفات التاليه - :غاز عديم اللون و الرائحه
ى
الكيمائ
عال  -الرمز
ي
 :co2غت قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
النوىع  - 44 ,01:الوزن -
النوىع  1 ,519:عند درجة حرارة 21م 6الحجم
ي
ي
التقرئ 58كجم /س
البخاري
( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط
ي
م 830( 2رطل /بوصة مربعه ) و ذلك عند درجة حرارة 21م 70( 6ف) -
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ITEM SHORT
DESCRIPTION

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NUPCO CODE

SN

MED. CO GAS CYLCAP. 2.5KG-HAFR AL
BATIN

4219170408400

123

MEDICAL CO GAS CYLCAP. 2.5KG-DAMMAM

4219170408500

124

MEDICAL CO GAS CYLCAP. 2.5KGQURAYYAT

4219170408600

125

MEDICAL CO GAS CYLCAP. 2.5KG-ARAR

4219170408700

126

MEDICAL CO GAS CYLCAP. 2.5KG-ALQASIM

4219170408800

127

MEDICAL CO GAS CYLCAP. 2.5KG-HAIL

4219170408900

128
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TOTAL QTY

UOM

500

EA

2,000

EA

2,000

EA

250

EA

100

EA

200

EA

40,000

EA
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ITEM LONG DESCRIPTION
ن
أدئ  -الرطوبة :اليزيد عن  57جزء ب  :درجة النقاوة
التقل عن  %99,5كحد ي
 - Hailالمليون كحد أقىص ( 0 ,044ملليجرام  /رلت غاز)
Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
ن
ثائ اكسيد الكربون 2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة 2 ,5كجم
اسطوانة غاز ي
تقريبا
او ما يعادلها ب الرطل طبق للمواصفات التاليه - :غاز عديم اللون و الرائحه
ى
الكيمائ
عال  -الرمز
ي
 :co2غت قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
النوىع  - 44 ,01:الوزن -
النوىع  1 ,519:عند درجة حرارة 21م 6الحجم
ي
ي
التقرئ 58كجم /س
( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري
ي
م 830( 2رطل /بوصة مربعه ) و ذلك عند درجة حرارة 21م 70( 6ف) -
ن
أدئ  -الرطوبة :اليزيد عن  57جزء ب  :درجة النقاوة
التقل عن  %99,5كحد ي
ر
 - Najranالمليون كحد أقىص ( 0 ,044ملليجرام  /لت غاز)
Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
ن
ثائ اكسيد الكربون 2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة 2 ,5كجم
اسطوانة غاز ي
تقريبا
او ما يعادلها ب الرطل طبق للمواصفات التاليه - :غاز عديم اللون و الرائحه
ى
الكيمائ
عال  -الرمز
ي
 :co2غت قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
النوىع  - 44 ,01:الوزن -
النوىع  1 ,519:عند درجة حرارة 21م 6الحجم
ي
ي
التقرئ 58كجم /س
البخاري
( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط
ي
م 830( 2رطل /بوصة مربعه ) و ذلك عند درجة حرارة 21م 70( 6ف) -
ن
أدئ  -الرطوبة :اليزيد عن  57جزء ب  :درجة النقاوة
التقل عن  %99,5كحد ي
ر
/
 - madinahالمليون كحد أقىص ( 0 ,044ملليجرام لت غاز)
Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
ن
ثائ اكسيد الكربون 2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة 2 ,5كجم
اسطوانة غاز ي
تقريبا
او ما يعادلها ب الرطل طبق للمواصفات التاليه - :غاز عديم اللون و الرائحه
ى
الكيمائ
عال  -الرمز
ي
 :co2غت قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
النوىع  - 44 ,01:الوزن -
النوىع  1 ,519:عند درجة حرارة 21م 6الحجم
ي
ي
التقرئ 58كجم /س
البخاري
( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط
ي
م 830( 2رطل /بوصة مربعه ) و ذلك عند درجة حرارة 21م 70( 6ف) -
ن
أدئ  -الرطوبة :اليزيد عن  57جزء ب  :درجة النقاوة
التقل عن  %99,5كحد ي
ر
 - Joufالمليون كحد أقىص ( 0 ,044ملليجرام  /لت غاز)
ن
ثائ أكسيد Medical Carbon Dioxide (liquid) - Capacity 25Kg
ي
الطب السائل السعة  25كجم  /طبقا للمواصفات التاليه- :عديم
الكربون
ي ن
ى
الكيمائ
عال - .الرمز
ي
ىع ر قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
اللون و الرائحة ي
النوىع 3 ,55:م /كجم ( 8,8قدم /رطل) -الوزن:co 2. -
الحجم
ي
:
النوىع  1 ,519:عند درجة حرارة 21
,
57
عن
تزيد
ال
الرطوبة
(-70ف) -
ي
 ). - Meccaجزء ن يف المليون كحد أقىص ( 0 ,044ملليجرام /رلت غاز
ن
ثائ أكسيد Medical Carbon Dioxide (liquid) - Capacity 25Kg
ي
الطب السائل السعة  25كجم  /طبقا للمواصفات التاليه- :عديم
الكربون
ي ن
ى
الكيمائ
عال - .الرمز
ي
ىع ر قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
اللون و الرائحة ي
النوىع 3 ,55:م /كجم ( 8,8قدم /رطل) -الوزن:co 2. -
الحجم
ي
النوىع  1 ,519:عند درجة حرارة 21
(-70ف) -الرطوبة  :ال تزيد عن , - 57
ي
 ). - Tabukجزء ن يف المليون كحد أقىص ( 0 ,044ملليجرام /رلت غاز
ن
ثائ أكسيد Medical Carbon Dioxide (liquid) - Capacity 25Kg
ي
الطب السائل السعة  25كجم  /طبقا للمواصفات التاليه- :عديم
الكربون
ي ن
ى
الكيمائ
عال - .الرمز
ي
ىع ر قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
اللون و الرائحة ي
النوىع 3 ,55:م /كجم ( 8,8قدم /رطل) -الوزن:co 2. -
الحجم
ي
:
النوىع  1 ,519:عند درجة حرارة 21
,
57
عن
تزيد
ال
الرطوبة
(-70ف) -
ي
 ). - madinahجزء ن يف المليون كحد أقىص ( 0 ,044ملليجرام /رلت غاز
ن
ثائ أكسيد Medical Carbon Dioxide (liquid) - Capacity 25Kg
ي
:
/
الطب السائل السعة  25كجم طبقا للمواصفات التاليه -عديم
الكربون
ي ن
ى
الكيمائ
عال - .الرمز
ي
ىع ر قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
اللون و الرائحة ي
النوىع 3 ,55:م /كجم ( 8,8قدم /رطل) -الوزن:co 2. -
الحجم
ي
النوىع  1 ,519:عند درجة حرارة 21
(-70ف) -الرطوبة  :ال تزيد عن , - 57
ي
 ). - Joufجزء ن يف المليون كحد أقىص ( 0 ,044ملليجرام /رلت غاز

ITEM SHORT
DESCRIPTION

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NUPCO CODE

SN

MEDICAL CO GAS CYLCAP. 2.5KG-NAJRAN

4219170409000

129

MEDICAL CO GAS CYLCAP 2.5KG-MADINAH

4219170420200

130

MEDICAL CO GAS CYLCAPACITY 2.5KG-JOUF

4219170422200

131

)MEDICAL CO (LIQUIDCAP. 25KG-MECCA

4219170408000

132

)MEDICAL CO (LIQUIDCAP 25KG -TABUK

4219170408100

133

MED CARBON
DIOXIDE LIQUID-25KGMADINAH

4219170420100

134

)MEDICAL CO (LIQUIDCAPACITY 25KG-JOUF

4219170422100

135
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TOTAL QTY

UOM

ITEM LONG DESCRIPTION

800

EA

إسطوانةغاز Hydrogen Gas Cylinder (99.99%) - Capacity 6 m3
ن
هيدرجي سعة 6م 3نقاوة99.99
% - Mecca

100

EA

إسطوانةغاز Hydrogen Gas Cylinder (99.99%) - Capacity 6 m3
ن
هيدرجي سعة 6م 3نقاوة99.99
% - madinah

2,100

EA

72

EA

60

EA

1,000

EA

2,100

EA

180

EA

500

EA

Medical Nitrous Oxide (liquid ) *Fill in the MOH healthcare
اكسيد ر
الطب سائل طبقا للموصفات التاليه - :غاز centre site
النيتوز
ي
خال من
عديم اللون حلو ا لمذاق مؤكسد و مضغوط ال درجة السيوله  -ي
ر
الك
النايتيك و الماء و
الشوائب و اهمها اكسيد
االمونيا  -الرمز ي
 : n20ى
ى
:
مائ
013
الجزئ
الوزن
,
44
النوىع  1 ,536 :عند درجة
الوزن
ي
ي
ي
حرارة 21م 70( 6ف )  -درجة النقاوه  :ال تقل عن 99
كحد ن
امريك * (يتم التعبئة داخل ال منشأة %
ادئ  -الوحدة  :جالون
ي
 - Riyadhالطبية)
Medical Nitrous Oxide (liquid ) *Fill in the MOH healthcare
اكسيد ر
الطب سائل طبقا للموصفات التاليه - :غاز centre site
النيتوز
ي
خال من
عديم اللون حلو ا لمذاق مؤكسد و مضغوط ال درجة السيوله  -ي
ر
الك
النايتيك و الماء و
الشوائب و اهمها اكسيد
االمونيا  -الرمز ي
 : n20ى
ى
:
مائ
013
الجزئ
الوزن
,
44
النوىع  1 ,536 :عند درجة
الوزن
ي
ي
ي
حرارة 21م 70( 6ف )  -درجة النقاوه  :ال تقل عن 99
كحد ن
امريك * (يتم التعبئة داخل ال منشأة %
ادئ  -الوحدة  :جالون
ي
 - Dammamالطبية)
Medical Nitrous Oxide (liquid ) *Fill in the MOH healthcare
اكسيد ر
الطب سائل طبقا للموصفات التاليه - :غاز centre site
النيتوز
ي
خال من
عديم اللون حلو ا لمذاق مؤكسد ور مضغوط ال درجة السيوله  -ي
الك
الشوائب و اهمها اكسيد النايتيك و الماء و
االمونيا  -الرمز ي
ى
ى
مائ
النوىع  1 ,536 :عند درجة , 44 -الوزن
الوزن
الجزئ  : n20 - 013 :ي
ي
ي
حرارة 21م 70( 6ف )  -درجة النقاوه  :ال تقل عن 99
كحد ن
امريك * (يتم التعبئة داخل ال منشأة %
ادئ  -الوحدة  :جالون
ي
 - Jeddahالطبية)
Medical Nitrous Oxide (liquid ) *Fill in the MOH healthcare
اكسيد ر
الطب سائل طبقا للموصفات التاليه - :غاز centre site
النيتوز
ي
خال من
عديم اللون حلو ا لمذاق مؤكسد و مضغوط ال درجة السيوله  -ي
ر
الك
النايتيك و الماء و
الشوائب و اهمها اكسيد
االمونيا  -الرمز ي
 : n20مائى
ى
:
الجزئ - 013
النوىع  1 ,536 :عند درجة , 44 -الوزن
الوزن
ي
ي
ي
حرارة 21م 70( 6ف )  -درجة النقاوه  :ال تقل عن 99
كحد ن
امريك * (يتم التعبئة داخل ال منشأة %
ادئ  -الوحدة  :جالون
ي
 - madinahالطبية)
( Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55 m3
اسطوانة )for infant Incubators
ن
ثائ اكسيد الكربون لحضنات االطفال 0 55م 3السعه 0 ,55م3
تقريبا او ما ي
يعادلها بالكيلو جرام طبقا للمواصفات التاليه - :عديم اللون
ى
الكيمائ
عال  - .الرمز
ي
 : co 2و الرائحه غت قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
النوىع -
النوىع  - 44 ,01 :الوزن
 : 5الحجم
ي
ي
عند درجة حرارة 21م 70( 6ف)  -درجة النقاوه  :ال تقل عن 19, 1 %99 ,5
الرطوبة  :ال تزيد عن  57جزء نف المليون كحد -كحد ن
ادئ
ي
. - Riyadhاقىص ( 0 ,044ملليجرام  /رلت غاز )
( Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55 m3
اسطوانة )for infant Incubators
ن
ثائ اكسيد الكربون لحضنات االطفال 0 55م 3السعه 0 ,55م3
تقريبا او ما ي
يعادلها بالكيلو جرام طبقا للمواصفات التاليه - :عديم اللون
ى
الكيمائ
عال  - .الرمز
ي
 : co 2و الرائحه غت قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
النوىع -
النوىع  - 44 ,01 :الوزن
 : 5الحجم
ي
ي
عند درجة حرارة 21م 70( 6ف)  -درجة النقاوه  :ال تقل عن 19, 1 %99 ,5
الرطوبة  :ال تزيد عن  57جزء نف المليون كحد -كحد ن
ادئ
ي
. - Alahsaاقىص ( 0 ,044ملليجرام  /رلت غاز )
( Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55 m3
اسطوانة )for infant Incubators
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ITEM SHORT
DESCRIPTION

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NUPCO CODE

SN

4219170407900

136

4219170420000

137

4219170407600

138

MEDICAL NITROUS
)OXIDE (LIQUIDDAMMAM

4219170407700

139

MEDICAL NITROUS
)OXIDE (LIQUIDJEDDAH

4219170407800

140

MEDICAL NITROUS
)OXIDE (LIQUIDMADINAH

4219170419900

141

MEDICAL CO GAS CYLCAPACITY 0.55 M3RUH

4219170406900

142

MEDICAL CO GAS CYLCAP. 0.55 M3-ALAHSA

4219170407000

143

MEDICAL CO GAS CYLCAP. 0.55 M3-BISHA

4219170407100

144

HYDROGEN GAS CYL
99.99%-CAP.6 M3MECCA
HYDROGEN GAS
CYL(99.99%)-CAP 6 MMADINAH
MEDICAL NITROUS
)OXIDE (LIQUIDRIYADH
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TOTAL QTY

UOM

20

EA

800

EA

32

EA

100

EA

100

EA

200

EA
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ITEM LONG DESCRIPTION
ن
ثائ اكسيد الكربون لحضنات االطفال 0 55م 3السعه 0 ,55م3
تقريبا او ما ي
يعادلها بالكيلو جرام طبقا للمواصفات التاليه - :عديم اللون
ى
الكيمائ
عال  - .الرمز
ي
 : co 2و الرائحه غت قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
النوىع -
النوىع  - 44 ,01 :الوزن
 : 5الحجم
ي
ي
عند درجة حرارة 21م 70( 6ف)  -درجة النقاوه  :ال تقل عن 19, 1 %99 ,5
الرطوبة  :ال تزيد عن  57جزء نف المليون كحد -كحد ن
ادئ
ي
. - Bishaاقىص ( 0 ,044ملليجرام  /رلت غاز )
( Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55 m3
اسطوانة )for infant Incubators
ن
ثائ اكسيد الكربون لحضنات االطفال 0 55م 3السعه 0 ,55م3
تقريبا او ما ي
يعادلها بالكيلو جرام طبقا للمواصفات التاليه - :عديم اللون
ى
الكيمائ
عال  - .الرمز
ي
 : co 2و الرائحه غت قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
النوىع -
النوىع  - 44 ,01 :الوزن
 : 5الحجم
ي
ي
عند درجة حرارة 21م 70( 6ف)  -درجة النقاوه  :ال تقل عن 19, 1 %99 ,5
الرطوبة  :ال تزيد عن  57جزء نف المليون كحد -كحد ن
ادئ
ي
. - Dammamاقىص ( 0 ,044ملليجرام  /رلت غاز )
( Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55 m3
اسطوانة )for infant Incubators
ن
ثائ اكسيد الكربون لحضنات االطفال 0 55م 3السعه 0 ,55م3
تقريبا او ما ي
يعادلها بالكيلو جرام طبقا للمواصفات التاليه - :عديم اللون
ى
الكيمائ
عال  - .الرمز
ي
 : co 2و الرائحه غت قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
النوىع -
النوىع  - 44 ,01 :الوزن
 : 5الحجم
ي
ي
عند درجة حرارة 21م 70( 6ف)  -درجة النقاوه  :ال تقل عن 19, 1 %99 ,5
الرطوبة  :ال تزيد عن  57جزء نف المليون كحد -كحد ن
ادئ
ي
. - Ararاقىص ( 0 ,044ملليجرام  /رلت غاز )
( Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55 m3
اسطوانة )for infant Incubators
ن
ثائ اكسيد الكربون لحضنات االطفال 0 55م 3السعه 0 ,55م3
تقريبا او ما ي
يعادلها بالكيلو جرام طبقا للمواصفات التاليه - :عديم اللون
ى
الكيمائ
عال  - .الرمز
ي
 : co 2و الرائحه غت قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
النوىع -
النوىع  - 44 ,01 :الوزن
 : 5الحجم
ي
ي
عند درجة حرارة 21م 70( 6ف)  -درجة النقاوه  :ال تقل عن 19, 1 %99 ,5
الرطوبة  :ال تزيد عن  57جزء نف المليون كحد -كحد ن
ادئ
ي
. - Alqasimاقىص ( 0 ,044ملليجرام  /رلت غاز )
( Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55 m3
اسطوانة )for infant Incubators
ن
ثائ اكسيد الكربون لحضنات االطفال 0 55م 3السعه 0 ,55م3
تقريبا او ما ي
يعادلها بالكيلو جرام طبقا للمواصفات التاليه - :عديم اللون
ى
الكيمائ
عال  - .الرمز
ي
 : co 2و الرائحه غت قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
النوىع -
النوىع  - 44 ,01 :الوزن
 : 5الحجم
ي
ي
عند درجة حرارة 21م 70( 6ف)  -درجة النقاوه  :ال تقل عن 19, 1 %99 ,5
الرطوبة  :ال تزيد عن  57جزء نف المليون كحد -كحد ن
ادئ
ي
. - Hailاقىص ( 0 ,044ملليجرام  /رلت غاز )
( Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55 m3
اسطوانة )for infant Incubators
ن
ثائ اكسيد الكربون لحضنات االطفال 0 55م 3السعه 0 ,55م3
تقريبا او ما ي
:
يعادلها بالكيلو جرام طبقا للمواصفات التاليه  -عديم اللون
ى
الكيمائ
عال  - .الرمز
ي
 : co 2و الرائحه غت قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
النوىع -
النوىع  - 44 ,01 :الوزن
 : 5الحجم
ي
ي
عند درجة حرارة 21م 70( 6ف)  -درجة النقاوه  :ال تقل عن 19, 1 %99 ,5
الرطوبة  :ال تزيد عن  57جزء نف المليون كحد -كحد ن
ادئ
ي
. - madinahاقىص ( 0 ,044ملليجرام  /رلت غاز )
( Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55 m3
اسطوانة )for infant Incubators
ن
ثائ اكسيد الكربون لحضنات االطفال 0 55م 3السعه 0 ,55م3
تقريبا او ما ي
يعادلها بالكيلو جرام طبقا للمواصفات التاليه - :عديم اللون
ى
الكيمائ
عال  - .الرمز
ي
 : co 2و الرائحه غت قابل لالشتعال و مسال بضغط ي
النوىع -
النوىع  - 44 ,01 :الوزن
 : 5الحجم
ي
ي

ITEM SHORT
DESCRIPTION

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NUPCO CODE

SN

MEDICAL CO GAS CYLCAP. 0.55 M3DAMMAM

4219170407200

145

MEDICAL CO GAS CYLCAP. 0.55 M3-ARAR

4219170407300

146

MEDICAL CO GAS CYLCAP. 0.55 M3ALQASIM

4219170407400

147

MEDICAL CO GAS CYLCAP. 0.55 M3-HAIL

4219170407500

148

MEDICAL CO GAS CYLCAP 0.55 M3MADINAH

4219170419800

149

MEDICAL CO GAS CYLCAP 0.55M3-JOUF

4219170422000

150
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TOTAL QTY

UOM

150

EA

10

EA

1,100

EA

500

EA

250

EA

300

EA
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ITEM LONG DESCRIPTION
عند درجة حرارة 21م 70( 6ف)  -درجة النقاوه  :ال تقل عن 19, 1 %99 ,5
الرطوبة  :ال تزيد عن  57جزء نف المليون كحد -كحد ن
ادئ
ي
. - joufاقىص ( 0 ,044ملليجرام  /رلت غاز )
وجي الطب السعه 6م 3غاز ر
اسطوانة غاز ر
النيت ن
النيت ن
الطب السعه 6م3
وجي
ي
ي
تقريبا او ما يعادلها باالقدا المكعبه طبقا
ى
ى
الجزئ  - 28 ,01 :الوزن
مائ  - n2 :الوزن
ي
الك ي
للمواصفات التاليه - :الرمز ي
النوىع  0 ,9685 :عند درجة حرار
ي
عال - .
ة 21م70( 6ف )  -غازن عديم اللون و الرائحه و معبئه تحت ضغط ي
ضغط التعبئة  :يف حدود 141كجم/سم 2000( 2رطل /بوص
ه مربعه) عند درجة حرارة 21م 70( 6ف) - .درجة النقاوه  :ال تقل عن
 %99 ,999كحد ن
ن
االكسجي  :ال ي
ادئ  -نسبة
زيد عن  5جزء نف المليون كحد اقىص  -نسبة الرطوبة  :ال تزيد عن  5جزء فن
ي
ي
المليون كحد اقىص Mecca -
وجي الطب السعه 6م 3غاز ر
اسطوانة غاز ر
النيت ن
النيت ن
الطب السعه 6م3
وجي
ي
ي
تقريبا او ما يعادلها باالقدا المكعبه طبقا
ى
ى
الجزئ  - 28 ,01 :الوزن
مائ  - n2 :الوزن
ي
الك ي
للمواصفات التاليه - :الرمز ي
النوىع  0 ,9685 :عند درجة حرار
ي
عال - .
ة 21م70( 6ف )  -غازن عديم اللون و الرائحه و معبئه تحت ضغط ي
ضغط التعبئة  :يف حدود 141كجم/سم 2000( 2رطل /بوص
ه مربعه) عند درجة حرارة 21م 70( 6ف) - .درجة النقاوه  :ال تقل عن
 %99 ,999كحد ن
ن
االكسجي  :ال ي
ادئ  -نسبة
زيد عن  5جزء نف المليون كحد اقىص  -نسبة الرطوبة  :ال تزيد عن  5جزء فن
ي
ي
المليون كحد اقىص Qassim -
وجي الطب السعه 6م 3غاز ر
اسطوانة غاز ر
النيت ن
النيت ن
الطب السعه 6م3
وجي
ي
ي
تقريبا او ما يعادلها باالقدا المكعبه طبقا
ى
ى
الجزئ  - 28 ,01 :الوزن
مائ  - n2 :الوزن
ي
الك ي
للمواصفات التاليه - :الرمز ي
النوىع  0 ,9685 :عند درجة حرار
ي
عال - .
ة 21م70( 6ف )  -غازن عديم اللون و الرائحه و معبئه تحت ضغط ي
ضغط التعبئة  :يف حدود 141كجم/سم 2000( 2رطل /بوص
ه مربعه) عند درجة حرارة 21م 70( 6ف) - .درجة النقاوه  :ال تقل عن
 %99 ,999كحد ن
ن
االكسجي  :ال ي
ادئ  -نسبة
زيد عن  5جزء نف المليون كحد اقىص  -نسبة الرطوبة  :ال تزيد عن  5جزء فن
ي
ي
المليون كحد اقىص Asir -
وجي الطب السعه 6م 3غاز ر
اسطوانة غاز ر
النيت ن
النيت ن
الطب السعه 6م3
وجي
ي
ي
تقريبا او ما يعادلها باالقدا المكعبه طبقا
ى
ى
الجزئ  - 28 ,01 :الوزن
مائ  - n2 :الوزن
ي
الك ي
للمواصفات التاليه - :الرمز ي
النوىع  0 ,9685 :عند درجة حرار
ي
عال - .
ة 21م70( 6ف )  -غازن عديم اللون و الرائحه و معبئه تحت ضغط ي
ضغط التعبئة  :يف حدود 141كجم/سم 2000( 2رطل /بوص
ه مربعه) عند درجة حرارة 21م 70( 6ف) - .درجة النقاوه  :ال تقل عن
 %99 ,999كحد ن
ن
االكسجي  :ال ي
ادئ  -نسبة
زيد عن  5جزء نف المليون كحد اقىص  -نسبة الرطوبة  :ال تزيد عن  5جزء فن
ي
ي
المليون كحد اقىص Najran -
اسطوانة غاز ر
النيت ن
الطب السعه 6م 3السعه 6م 3تقريبا او ما يعادلها
وجي
ي
باالقدام المكعبه طبقا للمواصفات التاليه- :
ى
الكيمائ  - n2 :ن ن
التن ال ي ى
النوىع  0 ,9685 :عند
جزئ  - 28 ,01 :الوزن
الرمز
ي
ي
درجة حرارة 21م70( 6ف) -
عال  - .ضغط التعبئة :
غاز عديم اللون عديم الرائحه و معبئه تحت ضغط ي
ن يف حدود 141كجم/سم 2000( 2رطل /بوصه مربعه ) عند درجة
حرارة 21م70( 6ف)  -درجة النق اوه  :ال تقل عن  %99 ,95كحد ن
ادئ -
ن
االكسجي :ال تزيد عن  %. ,05كحد اقص
نسبة
ى  -نسبة الرطوبة  :ال تزيد عن  26 ,5جزء ن يف المليون كحد اقىص " -
Riyadh
اسطوانة غاز ر
النيت ن
الطب السعه 6م 3السعه 6م 3تقريبا او ما يعادلها
وجي
ي
:
باالقدام المكعبه طبقا للمواصفات التاليه -
ى
الكيمائ  - n2 :ن ن
التن ال ي ى
النوىع  0 ,9685 :عند
جزئ  - 28 ,01 :الوزن
الرمز
ي
ي
درجة حرارة 21م70( 6ف) -
عال  - .ضغط التعبئة :
غاز عديم اللون عديم الرائحه و معبئه تحت ضغط ي

ITEM SHORT
DESCRIPTION

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NUPCO CODE

SN

غاز ر
النيت ن
الطب السعه
وجي
ي
6مMECCA-3

4219170406500

151

غاز ر
النيت ن
الطب السعه
وجي
ي
6مQASSIM-3

4219170406600

152

غاز ر
النيت ن
الطب السعه
وجي
ي
6مASIR-3

4219170406700

153

غاز ر
النيت ن
الطب السعه
وجي
ي
6مNAJRAN-3

4219170406800

154

ر
النيت ن
الطب السعه
وجي
ي
6مRIYADH-3

4219170405700

155

غاز ر
النيت ن
الطب السعه
وجي
ي
6مMECCA1-3

4219170405800

156

January 27, 2020
www.nupco.com

NPT 043/19
MEDICAL GASES ITEMS LIST

TOTAL QTY

UOM

100

EA

1,000

EA

360

EA

40

EA

60

EA

170

EA
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ITEM LONG DESCRIPTION
ن يف حدود 141كجم/سم 2000( 2رطل /بوصه مربعه ) عند درجة
ن
حرارة 21م70( 6ف)  -درجة النق اوه  :ال تقل عن  %99 ,95كحد ادئ -
ن
االكسجي :ال تزيد عن  %. ,05كحد اقص
نسبة
ن
ى  -نسبة الرطوبة  :ال تزيد عن  26 ,5جزء يف المليون كحد اقىص " -
Mecca
اسطوانة غاز ر
النيت ن
الطب السعه 6م 3السعه 6م 3تقريبا او ما يعادلها
وجي
ي
باالقدام المكعبه طبقا للمواصفات التاليه- :
ى
الكيمائ  - n2 :ن ن
التن ال ي ى
النوىع  0 ,9685 :عند
جزئ  - 28 ,01 :الوزن
الرمز
ي
ي
درجة حرارة 21م70( 6ف) -
عال  - .ضغط التعبئة :
غاز عديم اللون عديم الرائحه و معبئه تحت ضغط ي
ن يف حدود 141كجم/سم 2000( 2رطل /بوصه مربعه ) عند درجة
حرارة 21م70( 6ف)  -درجة النق اوه  :ال تقل عن  %99 ,95كحد ن
ادئ -
ن
االكسجي :ال تزيد عن  %. ,05كحد اقص
نسبة
ى  -نسبة الرطوبة  :ال تزيد عن  26 ,5جزء ن يف المليون كحد اقىص " Hafr -
Al Batin
اسطوانة غاز ر
النيت ن
الطب السعه 6م 3السعه 6م 3تقريبا او ما يعادلها
وجي
ي
باالقدام المكعبه طبقا للمواصفات التاليه- :
ى
الكيمائ  - n2 :ن ن
التن ال ي ى
النوىع  0 ,9685 :عند
جزئ  - 28 ,01 :الوزن
الرمز
ي
ي
درجة حرارة 21م70( 6ف) -
عال  - .ضغط التعبئة :
غاز عديم اللون عديم الرائحه و معبئه تحت ضغط ي
ن يف حدود 141كجم/سم 2000( 2رطل /بوصه مربعه ) عند درجة
حرارة 21م70( 6ف)  -درجة النق اوه  :ال تقل عن  %99 ,95كحد ن
ادئ -
ن
االكسجي :ال تزيد عن  %. ,05كحد اقص
نسبة
ى  -نسبة الرطوبة  :ال تزيد عن  26 ,5جزء ن يف المليون كحد اقىص " -
Alahsa
اسطوانة غاز ر
النيت ن
الطب السعه 6م 3السعه 6م 3تقريبا او ما يعادلها
وجي
ي
باالقدام المكعبه طبقا للمواصفات التاليه- :
ى
الكيمائ  - n2 :ن ن
التن ال ي ى
النوىع  0 ,9685 :عند
جزئ  - 28 ,01 :الوزن
الرمز
ي
ي
درجة حرارة 21م70( 6ف) -
عال  - .ضغط التعبئة :
غاز عديم اللون عديم الرائحه و معبئه تحت ضغط ي
ن يف حدود 141كجم/سم 2000( 2رطل /بوصه مربعه ) عند درجة
حرارة 21م70( 6ف)  -درجة النق اوه  :ال تقل عن  %99 ,95كحد ن
ادئ -
ن
االكسجي :ال تزيد عن  %. ,05كحد اقص
نسبة
ن
ى  -نسبة الرطوبة  :ال تزيد عن  26 ,5جزء يف المليون كحد اقىص " Taif -
اسطوانة غاز ر
النيت ن
الطب السعه 6م 3السعه 6م 3تقريبا او ما يعادلها
وجي
ي
باالقدام المكعبه طبقا للمواصفات التاليه- :
ى
الكيمائ  - n2 :ن ن
التن ال ي ى
النوىع  0 ,9685 :عند
جزئ  - 28 ,01 :الوزن
الرمز
ي
ي
درجة حرارة 21م70( 6ف) -
عال  - .ضغط التعبئة :
غاز عديم اللون عديم الرائحه و معبئه تحت ضغط ي
ن يف حدود 141كجم/سم 2000( 2رطل /بوصه مربعه ) عند درجة
حرارة 21م70( 6ف)  -درجة النق اوه  :ال تقل عن  %99 ,95كحد ن
ادئ -
ن
االكسجي :ال تزيد عن  %. ,05كحد اقص
نسبة
ى  -نسبة الرطوبة  :ال تزيد عن  26 ,5جزء ن يف المليون كحد اقىص " -
Dammam
اسطوانة غاز ر
النيت ن
الطب السعه 6م 3السعه 6م 3تقريبا او ما يعادلها
وجي
ي
باالقدام المكعبه طبقا للمواصفات التاليه- :
ى
الكيمائ  - n2 :ن ن
التن ال ي ى
النوىع  0 ,9685 :عند
جزئ  - 28 ,01 :الوزن
الرمز
ي
ي
درجة حرارة 21م70( 6ف) -
عال  - .ضغط التعبئة :
غاز عديم اللون عديم الرائحه و معبئه تحت ضغط ي
ن يف حدود 141كجم/سم 2000( 2رطل /بوصه مربعه ) عند درجة
حرارة 21م70( 6ف)  -درجة النق اوه  :ال تقل عن  %99 ,95كحد ن
ادئ -
ن
االكسجي :ال تزيد عن  %. ,05كحد اقص
نسبة
ى  -نسبة الرطوبة  :ال تزيد عن  26 ,5جزء ن يف المليون كحد اقىص " -
Alqasim
اسطوانة غاز ر
النيت ن
الطب السعه 6م 3السعه 6م 3تقريبا او ما يعادلها
وجي
ي
باالقدام المكعبه طبقا للمواصفات التاليه- :
ى
الكيمائ  - n2 :ن ن
التن ال ي ى
النوىع  0 ,9685 :عند
جزئ  - 28 ,01 :الوزن
الرمز
ي
ي
درجة حرارة 21م70( 6ف) -

ITEM SHORT
DESCRIPTION

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NUPCO CODE

SN

ر
وجينالطب السعه 6م-3
النيت
ي
HAFR AL BATIN

4219170405900

157

انة غاز ر
النيت ن
وجي الطب
السعه 6مALAHSA-3

4219170406000

158

غاز ر
النيت ن
الطب السعه
وجي
ي
6مTAIF-3

4219170406100

159

غاز ر
النيت ن
الطب السعه
وجي
ي
6مDAMMAM-3

4219170406200

160

ر
النيت ن
الطب السعه
وجي
ي
6مALQASIM-3

4219170406300

161

غاز ر
النيت ن
الطب السعه
وجي
ي
6مASIR1-3

4219170406400

162
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UOM
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EA

1,500

EA

2,500

EA

4,030

EA

10,020

EA

2,800

EA

1,956

EA

1,500

EA
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ITEM LONG DESCRIPTION
عال  - .ضغط التعبئة :
غاز عديم اللون عديم الرائحه و معبئه تحت ضغط ي
ن يف حدود 141كجم/سم 2000( 2رطل /بوصه مربعه ) عند درجة
حرارة 21م70( 6ف)  -درجة النق اوه  :ال تقل عن  %99 ,95كحد ن
ادئ -
ن
االكسجي :ال تزيد عن  %. ,05كحد اقص
نسبة
ن
ى  -نسبة الرطوبة  :ال تزيد عن  26 ,5جزء يف المليون كحد اقىص " Asir -
اسطوانة غاز ر
النيت ن
الطب السعه 6م 3السعه 6م 3تقريبا او ما يعادلها
وجي
ي
باالقدام المكعبه طبقا للمواصفات التاليه- :
ى
الكيمائ  - n2 :ن ن
التن ال ي ى
النوىع  0 ,9685 :عند
جزئ  - 28 ,01 :الوزن
الرمز
ي
ي
درجة حرارة 21م70( 6ف) -
عال  - .ضغط التعبئة :
غاز عديم اللون عديم الرائحه و معبئه تحت ضغط ي
ن يف حدود 141كجم/سم 2000( 2رطل /بوصه مربعه ) عند درجة
حرارة 21م70( 6ف)  -درجة النق اوه  :ال تقل عن  %99 ,95كحد ن
ادئ -
ن
االكسجي :ال تزيد عن  %. ,05كحد اقص
نسبة
ى  -نسبة الرطوبة  :ال تزيد عن  26 ,5جزء ن يف المليون كحد اقىص " -
Madinah
Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare
ر
نيت ن
طب سائل طبقا للمواصفات التاليه - :عديم ا centre site
وجي
الجزئ ي - 28 ,01 :الوزن  : n2 -للون و الرائحه  -الرمز الك يمائى
ي ى
الوزن
ي
النوىع  0 ,9685 :عند درجة حرارة
ي
مريك * (يتم التعبئة داخل المنش أة 21
م70( 6ف)  -الوحـ ـ ــدة  :جالون ا ي
) - Riyadhالطبية
Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare
ر
نيت ن
طب سائل طبقا للمواصفات التاليه - :عديم ا centre site
وجي
الجزئ ي - 28 ,01 :الوزن  : n2 -للون و الرائحه  -الرمز الك يمائى
ي ى
الوزن
ي
النوىع  0 ,9685 :عند درجة حرارة
ي
امريك * (يتم التعبئة داخل المنش أة 21
م70( 6ف)  -الوحـ ـ ــدة  :جالون
ي
) - Taifالطبية
Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare
ر
نيت ن
طب سائل طبقا للمواصفات التاليه - :عديم ا centre site
وجي
الجزئ ي - 28 ,01 :الوزن  : n2 -للون و الرائحه  -الرمز الك يمائى
ي ى
الوزن
ي
النوىع  0 ,9685 :عند درجة حرارة
ي
مريك * (يتم التعبئة داخل المنش أة 21
م70( 6ف)  -الوحـ ـ ــدة  :جالون ا ي
) - alahsaالطبية
Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare
ر
نيت ن
طب سائل طبقا للمواصفات التاليه - :عديم ا centre site
وجي
الجزئ ي - 28 ,01 :الوزن  : n2 -للون و الرائحه  -الرمز الك ى
ي ى
يمائ
الوزن
ي
النوىع  0 ,9685 :عند درجة حرارة
ي
امريك * (يتم التعبئة داخل المنش أة 21
م70( 6ف)  -الوحـ ـ ــدة  :جالون
ي
) - Dammamالطبية
Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare
ر
نيت ن
طب سائل طبقا للمواصفات التاليه - :عديم ا centre site
وجي
الجزئ ي - 28 ,01 :الوزن  : n2 -للون و الرائحه  -الرمز الك يمائى
ي ى
الوزن
ي
النوىع  0 ,9685 :عند درجة حرارة
ي
امريك * (يتم التعبئة داخل المنش أة 21
م70( 6ف)  -الوحـ ـ ــدة  :جالون
ي
) - Tabukالطبية
Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare
ر
نيت ن
طب سائل طبقا للمواصفات التاليه - :عديم ا centre site
وجي
الجزئ ي - 28 ,01 :الوزن  : n2 -للون و الرائحه  -الرمز الك يمائى
ي ى
الوزن
ي
النوىع  0 ,9685 :عند درجة حرارة
ي
امريك * (يتم التعبئة داخل المنش أة 21
م70( 6ف)  -الوحـ ـ ــدة  :جالون
ي
) - Alqasimالطبية
Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare
ر
نيت ن
طب سائل طبقا للمواصفات التاليه - :عديم ا centre site
وجي
الجزئ ي - 28 ,01 :الوزن  : n2 -للون و الرائحه  -الرمز الك يمائى
ي ى
الوزن
ي
النوىع  0 ,9685 :عند درجة حرارة
ي
امريك * (يتم التعبئة داخل المنش أة 21
م70( 6ف)  -الوحـ ـ ــدة  :جالون
ي
) - Asirالطبية

ITEM SHORT
DESCRIPTION

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NUPCO CODE

SN

ر
النيت ن
الطب السعه
وجي
ي
6مMADINAH-3

4219170419700

163

MEDICAL NITROGEN
(LIQUID)-RIYADH

4219170404900

164

MEDICAL NITROGEN
(LIQUID)-TAIF

4219170405000

165

MEDICAL NITROGEN
(LIQUID)-ALAHSA

4219170405100

166

MEDICAL NITROGEN
(LIQUID)-DAMMAM

4219170405200

167

MEDICAL NITROGEN
(LIQUID)-TABUK

4219170405300

168

MEDICAL NITROGEN
(LIQUID)-ALQASIM

4219170405400

169

MEDICAL NITROGEN
(LIQUID)-ASIR

4219170405500

170
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TOTAL QTY

UOM

ITEM LONG DESCRIPTION

500

EA

6,000

EA

100

EA

100

EA

30

EA

15

EA

100

EA

100

EA

360

EA

10

EA

20

EA

100

EA

Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare
ر
نيت ن
طب سائل طبقا للمواصفات التاليه - :عديم ا centre site
وجي
الجزئ ي - 28 ,01 :الوزن  : n2 -للون و الرائحه  -الرمز الك يمائى
ي ى
الوزن
ي
النوىع  0 ,9685 :عند درجة حرارة
ي
امريك * (يتم التعبئة داخل المنش أة 21
م70( 6ف)  -الوحـ ـ ــدة  :جالون
ي
) - Najranالطبية
Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare
ن ريت ن
طب سائل طبقا للمواصفات التاليه - :عديم ا centre site
وجي
الجزئ ي - 28 ,01 :الوزن  : n2 -للون و الرائحه  -الرمز الك يمائى
ي ى
الوزن
ي
النوىع  0 ,9685 :عند درجة حرارة
ي
امريك * (يتم التعبئة داخل المنش أة 21
م70( 6ف)  -الوحـ ـ ــدة  :جالون
ي
) - Madinahالطبية
اسطوانة غاز التوبان Propane Gas Cylinder - Weight 50 Pound
وزن الغاز  50رطل وزن الغاز باالسطوانة  50رطل تقريبا او ما يعادله ب
ى
ي ى
الكيمائ
الجزئ  :c3h8 - :كجم طبقا للمواصف ات التاليه - :الرمز
الوزن
ي
096, 44 - Mecca
اسطوانة غاز التوبان Propane Gas Cylinder - Weight 50 Pound
وزن الغاز  50رطل وزن الغاز باالسطوانة  50رطل تقريبا او ما يعادله ب
ى
ي ى
الكيمائ
الجزئ  :c3h8 - :كجم طبقا للمواصف ات التاليه - :الرمز
الوزن
ي
096, 44 - Alahsa
اسطوانة غاز التوبان Propane Gas Cylinder - Weight 50 Pound
وزن الغاز  50رطل وزن الغاز باالسطوانة  50رطل تقريبا او ما يعادله ب
ى
ي ى
الكيمائ
الجزئ  :c3h8 - :كجم طبقا للمواصف ات التاليه - :الرمز
الوزن
ي
096, 44 - Najran
اسطوانة غاز التوبان Propane Gas Cylinder - Weight 50 Pound
وزن الغاز  50رطل وزن الغاز باالسطوانة  50رطل تقريبا او ما يعادله ب
ى
ي ى
الكيمائ
الجزئ  :c3h8 - :كجم طبقا للمواصف ات التاليه - :الرمز
الوزن
ي
096, 44 - Dammam
اسطوانة غاز التوبان Propane Gas Cylinder - Weight 50 Pound
وزن الغاز  50رطل وزن الغاز باالسطوانة  50رطل تقريبا او ما يعادله ب
ى
ي ى
الكيمائ
الجزئ  :c3h8 - :كجم طبقا للمواصف ات التاليه - :الرمز
الوزن
ي
096, 44 - madinah
اسطوانة غاز البيوتان Butane Gas Cylinder - Weight 50 Pound
الوزن  50رطل  -وزن الغاز باالسطوانه  50رطل تقريبا او ما يعادلها ب كج
ى
ي ى
الكيمائ
الجزئ  : c4h10 - 124 :م طبقا للمواصفا ت التاليه - :الرمز
,الوزن
ي
58 - Madinah
ن
االستيلي وزن Acetylene Gas Cylinder - Weight 5 Kg
اسطوانة غاز
الغاز  5كجم وزن الغاز باالسطوانة 5كجم تقريبا او ما يعادله بالرطل
ى
الكيمائ طبقا للمواصفات
 :التاليه - :غاز عديم اللون قابل لالشتعال  -الرمز
ي
ي ى
الجزئ c2h2 - 26 ,04 :
الوزن
النوىع  0 ,9092 :عند درجة حرارة 21م70( 6ف)  -در جت النقاوه -
الوزن
ي
 :. - Jeddahال تقل عن  %99 ,5كحد ن
ادئ
ن
االستيلي وزن Acetylene Gas Cylinder - Weight 5 Kg
اسطوانة غاز
الغاز  5كجم وزن الغاز باالسطوانة 5كجم تقريبا او ما يعادله بالرطل
ى
الكيمائ طبقا للمواصفات
 :التاليه - :غاز عديم اللون قابل لالشتعال  -الرمز
ي
ي ى
الجزئ c2h2 - 26 ,04 :
الوزن
النوىع  0 ,9092 :عند درجة حرارة 21م70( 6ف)  -در جت النقاوه -
الوزن
ي
 :. - Ararال تقل عن  %99 ,5كحد ن
ادئ
ن
االستيلي وزن Acetylene Gas Cylinder - Weight 5 Kg
اسطوانة غاز
الغاز  5كجم وزن الغاز باالسطوانة 5كجم تقريبا او ما يعادله بالرطل
ى
الكيمائ طبقا للمواصفات
 :التاليه - :غاز عديم اللون قابل لالشتعال  -الرمز
ي
ي ى
الجزئ c2h2 - 26 ,04 :
الوزن
النوىع  0 ,9092 :عند درجة حرارة 21م70( 6ف)  -در جت النقاوه -
الوزن
ي
 :. - Alahsaال تقل عن  %99 ,5كحد ن
ادئ
ن
االستيلي وزن Acetylene Gas Cylinder - Weight 5 Kg
اسطوانة غاز
الغاز  5كجم وزن الغاز باالسطوانة 5كجم تقريبا او ما يعادله بالرطل
ى
الكيمائ طبقا للمواصفات
 :التاليه - :غاز عديم اللون قابل لالشتعال  -الرمز
ي
ي ى
الجزئ c2h2 - 26 ,04 :
الوزن
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ITEM SHORT
DESCRIPTION

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NUPCO CODE

SN

MEDICAL NITROGEN
(LIQUID)-NAJRAN

4219170405600

171

MEDICAL NITROGEN
(LIQUID)-MADINAH

4219170419600

172

PROPANE GAS
CYLINDER-WT. 50
POUND-MECCA

4219170404500

173

PROPANE GAS
CYLINDER-WT. 50
POUND-ALAHSA

4219170404600

174

PROPANE GAS
CYLINDER-WT. 50
POUND-NAJRAN

4219170404700

175

PROPANE GAS
CYLINDER-WT. 50
POUND-DAMMAM

4219170404800

176

PROPANE GAS CYLWT. 50 POUNDMADINAH

4219170419500

177

BUTANE GAS
CYLINDER-WT.50
POUND-MADINAH

4219170419400

178

ACETYLENE GAS
CYLINDER-WT. 5 KGJEDDAH

4219170404200

179

ACETYLENE GAS
CYLINDER-WT. 5 KGARAR

4219170404300

180

ACETYLENE GAS
CYLINDER-WT. 5 KGALAHSA

4219170404400

181

ACETYLENE GAS CYLWT.5 KG-MADINAH

4219170419300

182

January 27, 2020
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NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

SN

NPT 043/19
MEDICAL GASES ITEMS LIST

NUPCO CODE

ITEM SHORT
DESCRIPTION

183

4219170419200

MEDICAL ETHYLENE
GAS CYL-WT.15KGMADINAH

184

4219170403600

185

4219170403700

186

4219170403800

187

4219170403900

188

4219170404000

189

4219170404100

190

4219170419100

191

4219170422600

HELIUM GAS CYL
99.99%-CAP. 6 M3-JED
HELIUM GAS CYL
99.99%-CAP. 6 M3QASSIM
HELIUM GAS CYL
99.99%-C6 M3-HAFR
AL BATN
HELIUM GAS CYL
99.99%-CAP. 6 M3DAMM
HELIUM GAS CYL
99.99%-CAP. 6 M3ARAR
HELIUM GAS CYL
99.99%-CAP. 6 M3NAJRAN
HELIUM GAS CYL
99.99%-CAP 6 M3MADINAH
ARGON PURITY
99.9999 %
IMPURI-ASEER

ITEM LONG DESCRIPTION

UOM

TOTAL QTY

EA

100

EA

180

EA

6

Helium Gas Cylinder (99.99%) - Capacity 6 m3 إسطوانه غاز
99.99  نقاوه3م6  الهليوم- Hafr Al Batin

EA

500

Helium Gas Cylinder (99.99%) - Capacity 6 m3 إسطوانه غاز
99.99  نقاوه3م6  الهليوم- Dammam

EA

34

Helium Gas Cylinder (99.99%) - Capacity 6 m3 إسطوانه غاز
99.99  نقاوه3م6  الهليوم- Arar

EA

20

Helium Gas Cylinder (99.99%) - Capacity 6 m3 إسطوانه غاز
99.99  نقاوه3م6  الهليوم- Najran

EA

50

Helium Gas Cylinder (99.99%) - Capacity 6 m3 إسطوانه غاز
99.99  نقاوه3م6  الهليوم- madinah

EA

100

ARGON PURITY 99.9999 %

EA

100

EA

40

-  در جت النقاوه- )ف70( 6م21  عند درجة حرارة0 ,9092 : النوىع
الوزن
 كحد ن%99 ,5  ال تقل عن:. - madinah ي
ادئ
Medical Ethylene Gas Cylinder - Weight 15 Kg اسطوانة غاز
ن
كجم تقريبا او15 كجم وزن الغاز باالسطوانه15 الطب وزن الغاز
االيثيلي
ي
ى
الكيمائ ما يعادلها بالرطل
 الرمز- : طبقا للمواصفات التاليه:c2h4 - الوزن
ي
ي ى
النوىع
 الحجم- 28 ,054 : الجزئ
:
ي
ر
8, 13 جرام/ ملليلت
861 ,51 رطل/ عند درج ة حرارة )""قدم مكعب
21)ف70( 6 م- Madinah
Helium Gas Cylinder (99.99%) - Capacity 6 m3 إسطوانه غاز
99.99  نقاوه3م6  الهليوم- Jeddah
Helium Gas Cylinder (99.99%) - Capacity 6 m3 إسطوانه غاز
99.99  نقاوه3م6  الهليوم- Qassim

IMPURITIES
O2 < 0.2 PPM
H2O< 0.2 PPM
THC< 0.1 PPM
CO< 0.1 PPM
CO2< 0.1 PPM
TOTAL IMPURITY<1PPM
MOL.WT 39.95
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI

192

4219170422700

ARGON PURITY
99.9999 %
IMPURI-MADIN

VALVE TYPE
BS#3 - ASEER
ARGON PURITY 99.9999 %
IMPURITIES
O2 < 0.2 PPM
H2O< 0.2 PPM
THC< 0.1 PPM
CO< 0.1 PPM
CO2< 0.1 PPM
TOTAL IMPURITY<1PPM
MOL.WT 39.95
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NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

SN

NPT 043/19
MEDICAL GASES ITEMS LIST

NUPCO CODE

ITEM SHORT
DESCRIPTION

ITEM LONG DESCRIPTION

UOM

TOTAL QTY

EA

384

EA

140

EA

180

GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI

193

4219170422800

ARGON PURITY
99.9999 %
IMPURI-DAMMA

VALVE TYPE
BS#3 - MADINAH AL MONAWARAH
ARGON PURITY 99.9999 %
IMPURITIES
O2 < 0.2 PPM
H2O< 0.2 PPM
THC< 0.1 PPM
CO< 0.1 PPM
CO2< 0.1 PPM
TOTAL IMPURITY<1PPM
MOL.WT 39.95
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI

194

4219170422900

ARGON PURITY
99.9999 %
IMPURI-JAZAN

VALVE TYPE
BS#3 - DAMMAM
ARGON PURITY 99.9999 %
IMPURITIES
O2 < 0.2 PPM
H2O< 0.2 PPM
THC< 0.1 PPM
CO< 0.1 PPM
CO2< 0.1 PPM
TOTAL IMPURITY<1PPM
MOL.WT 39.95
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI

195

4219170423000

ARGON PURITY
99.9999 %
IMPURI-MAKKA

VALVE TYPE
BS#3 - JAZAN
ARGON PURITY 99.9999 %
IMPURITIES
O2 < 0.2 PPM
H2O< 0.2 PPM
THC< 0.1 PPM
CO< 0.1 PPM
CO2< 0.1 PPM
TOTAL IMPURITY<1PPM
MOL.WT 39.95

January 27, 2020
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NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

SN

NPT 043/19
MEDICAL GASES ITEMS LIST

NUPCO CODE

ITEM SHORT
DESCRIPTION

ITEM LONG DESCRIPTION

UOM

TOTAL QTY

EA

80

EA

120

EA

80

GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI

196

4219170423100

ARGON PURITY
99.9999 %
IMPURI-RIYAD

VALVE TYPE
BS#3 - MAKKAH AL MUKARRAMAH
ARGON PURITY 99.9999 %
IMPURITIES
O2 < 0.2 PPM
H2O< 0.2 PPM
THC< 0.1 PPM
CO< 0.1 PPM
CO2< 0.1 PPM
TOTAL IMPURITY<1PPM
MOL.WT 39.95
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI

197

4219170423200

ARGON PURITY
99.9999 %
IMPURI-TABUK

VALVE TYPE
BS#3 - RIYADH
ARGON PURITY 99.9999 %
IMPURITIES
O2 < 0.2 PPM
H2O< 0.2 PPM
THC< 0.1 PPM
CO< 0.1 PPM
CO2< 0.1 PPM
TOTAL IMPURITY<1PPM
MOL.WT 39.95
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI

198

4219170423300

ARGON PURITY
99.9999 %
IMPURI-QASSI

VALVE TYPE
BS#3 - TABUK CITY
ARGON PURITY 99.9999 %
IMPURITIES
O2 < 0.2 PPM
H2O< 0.2 PPM
THC< 0.1 PPM
CO< 0.1 PPM
CO2< 0.1 PPM
TOTAL IMPURITY<1PPM
MOL.WT 39.95
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE

January 27, 2020
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NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

SN

NPT 043/19
MEDICAL GASES ITEMS LIST

NUPCO CODE

ITEM SHORT
DESCRIPTION

ITEM LONG DESCRIPTION

UOM

TOTAL QTY

EA

56

EA

20

EA

5

EA

30

EA

180

EA

72

EA

160

EA

120

EA

5

EA

52

6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI

199

4219170423400

ARGON PURITY
99.999 %

VALVE TYPE
BS#3 - QASSIM
ARGON PURITY 99.999 %
IMPURITIES - ASEER

200

4219170423500

IMPURITIES-ASEER
ARGON PURITY
99.999 %

4219170423600

IMPURITIES-MADIN
ARGON PURITY
99.999 %

4219170423700

IMPURITIES-DAMMA
ARGON PURITY
99.999 %

4219170423800

IMPURITIES-JAZAN
ARGON PURITY
99.999 %

4219170423900

IMPURITIES-JEDDA
ARGON PURITY
99.999 %

4219170424000

IMPURITIES-MAKKA
ARGON PURITY
99.999 %

4219170424100

IMPURITIES-RIYAD
ARGON PURITY
99.999 %

4219170424200

IMPURITIES-TABUK
ARGON PURITY
99.999 %

4219170424300

IMPURITIES-QASSI
HELIUM (HE) PURITY
99.9999 %

ARGON PURITY 99.999 %
IMPURITIES - MADINAH AL MONAWARAH

201

ARGON PURITY 99.999 %
IMPURITIES - DAMMAM

202

ARGON PURITY 99.999 %
IMPURITIES - JAZAN

203

ARGON PURITY 99.999 %
IMPURITIES - JEDDAH

204

ARGON PURITY 99.999 %
IMPURITIES - MAKKAH AL MUKARRAMAH

205

ARGON PURITY 99.999 %
IMPURITIES - RIYADH

206

ARGON PURITY 99.999 %
IMPURITIES - TABUK CITY

207

ARGON PURITY 99.999 %
IMPURITIES - QASSIM

208

IMP-ASEER

HELIUM (HE) PURITY 99.9999 %
IMPURITIES
O2 < 0.2 PPM
H2O< 0.2 PPM
THC< 0.1 PPM
CO< 0.1 PPM
CO2< 0.1 PPM
TOTAL IMPURITY<1PPM
MOL.WT 4
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI
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NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

SN

209

NPT 043/19
MEDICAL GASES ITEMS LIST

NUPCO CODE

4219170424400

ITEM SHORT
DESCRIPTION

HELIUM (HE) PURITY
99.9999 %
IMP-MADIN

ITEM LONG DESCRIPTION

UOM

TOTAL QTY

VALVE TYPE
BS - ASEER
HELIUM (HE) PURITY 99.9999 %

EA

350

EA

480

EA

120

IMPURITIES
O2 < 0.2 PPM
H2O< 0.2 PPM
THC< 0.1 PPM
CO< 0.1 PPM
CO2< 0.1 PPM
TOTAL IMPURITY<1PPM
MOL.WT 4
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI

210

4219170424500

HELIUM (HE) PURITY
99.9999 %
IMP-DAMMA

VALVE TYPE
BS - MADINAH AL MONAWARAH
HELIUM (HE) PURITY 99.9999 %
IMPURITIES
O2 < 0.2 PPM
H2O< 0.2 PPM
THC< 0.1 PPM
CO< 0.1 PPM
CO2< 0.1 PPM
TOTAL IMPURITY<1PPM
MOL.WT 4
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI

211

4219170424600

HELIUM (HE) PURITY
99.9999 %
IMP-JAZAN

VALVE TYPE
BS - DAMMAM
HELIUM (HE) PURITY 99.9999 %
IMPURITIES
O2 < 0.2 PPM
H2O< 0.2 PPM
THC< 0.1 PPM
CO< 0.1 PPM
CO2< 0.1 PPM
TOTAL IMPURITY<1PPM
MOL.WT 4
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI

January 27, 2020
www.nupco.com

30 of 46

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

SN

212

NPT 043/19
MEDICAL GASES ITEMS LIST

NUPCO CODE

4219170424700

ITEM SHORT
DESCRIPTION

HELIUM (HE) PURITY
99.9999 %
IMP-JEDDA

ITEM LONG DESCRIPTION

UOM

TOTAL QTY

VALVE TYPE
BS - JAZAN
HELIUM (HE) PURITY 99.9999 %

EA

650

EA

288

EA

250

IMPURITIES
O2 < 0.2 PPM
H2O< 0.2 PPM
THC< 0.1 PPM
CO< 0.1 PPM
CO2< 0.1 PPM
TOTAL IMPURITY<1PPM
MOL.WT 4
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI

213

4219170424800

HELIUM (HE) PURITY
99.9999 %
IMP-MAKKA

VALVE TYPE
BS - JEDDAH
HELIUM (HE) PURITY 99.9999 %
IMPURITIES
O2 < 0.2 PPM
H2O< 0.2 PPM
THC< 0.1 PPM
CO< 0.1 PPM
CO2< 0.1 PPM
TOTAL IMPURITY<1PPM
MOL.WT 4
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI

214

4219170424900

HELIUM (HE) PURITY
99.9999 %
IMP-RIYAD

VALVE TYPE
BS - MAKKAH AL MUKARRAMAH
HELIUM (HE) PURITY 99.9999 %
IMPURITIES
O2 < 0.2 PPM
H2O< 0.2 PPM
THC< 0.1 PPM
CO< 0.1 PPM
CO2< 0.1 PPM
TOTAL IMPURITY<1PPM
MOL.WT 4
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI
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NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

SN

215

NPT 043/19
MEDICAL GASES ITEMS LIST

NUPCO CODE

4219170425000

ITEM SHORT
DESCRIPTION

HELIUM (HE) PURITY
99.9999 %
IMP-TABUK

ITEM LONG DESCRIPTION

UOM

TOTAL QTY

VALVE TYPE
BS - RIYADH
HELIUM (HE) PURITY 99.9999 %

EA

175

EA

120

EA

33

IMPURITIES
O2 < 0.2 PPM
H2O< 0.2 PPM
THC< 0.1 PPM
CO< 0.1 PPM
CO2< 0.1 PPM
TOTAL IMPURITY<1PPM
MOL.WT 4
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI

216

4219170425100

HELIUM (HE) PURITY
99.9999 %
IMP-QASSI

VALVE TYPE
BS - TABUK CITY
HELIUM (HE) PURITY 99.9999 %
IMPURITIES
O2 < 0.2 PPM
H2O< 0.2 PPM
THC< 0.1 PPM
CO< 0.1 PPM
CO2< 0.1 PPM
TOTAL IMPURITY<1PPM
MOL.WT 4
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI

217

4219170425200

HELIUM (HE) PURITY
99.999 %
IMPUR-ASEER

VALVE TYPE
BS - QASSIM
HELIUM (HE) PURITY 99.999 %
IMPURITIES
O2 <1 PPM
H2O< 1PPM
THC<0.5 PPM
N2<3PPM
CO<0.5PPM
CO2<0.5PPM
MOL.WT 4
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI
VALVE TYPE

January 27, 2020
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NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

SN

218

NPT 043/19
MEDICAL GASES ITEMS LIST

NUPCO CODE

4219170425300

ITEM SHORT
DESCRIPTION

HELIUM (HE) PURITY
99.999 %
IMPUR-MADIN

ITEM LONG DESCRIPTION

UOM

TOTAL QTY

BS#3 OR
CGA -580 OR EQ - ASEER
HELIUM (HE) PURITY 99.999 %

EA

240

EA

5

EA

60

IMPURITIES
O2 <1 PPM
H2O< 1PPM
THC<0.5 PPM
N2<3PPM
CO<0.5PPM
CO2<0.5PPM
MOL.WT 4
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI

219

4219170425400

HELIUM (HE) PURITY
99.999 %
IMPUR-DAMMA

VALVE TYPE
BS#3 OR
CGA -580 OR EQ - MADINAH AL MONAWARAH
HELIUM (HE) PURITY 99.999 %
IMPURITIES
O2 <1 PPM
H2O< 1PPM
THC<0.5 PPM
N2<3PPM
CO<0.5PPM
CO2<0.5PPM
MOL.WT 4
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI

220

4219170425500

HELIUM (HE) PURITY
99.999 %
IMPUR-JAZAN

VALVE TYPE
BS#3 OR
CGA -580 OR EQ - DAMMAM
HELIUM (HE) PURITY 99.999 %
IMPURITIES
O2 <1 PPM
H2O< 1PPM
THC<0.5 PPM
N2<3PPM
CO<0.5PPM
CO2<0.5PPM
MOL.WT 4
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI
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NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

SN

221

NPT 043/19
MEDICAL GASES ITEMS LIST

NUPCO CODE

4219170425600

ITEM SHORT
DESCRIPTION

HELIUM (HE) PURITY
99.999 %
IMPUR-JEDDA

ITEM LONG DESCRIPTION

UOM

TOTAL QTY

VALVE TYPE
BS#3 OR
CGA -580 OR EQ - JAZAN
HELIUM (HE) PURITY 99.999 %

EA

30

EA

288

EA

1,240

IMPURITIES
O2 <1 PPM
H2O< 1PPM
THC<0.5 PPM
N2<3PPM
CO<0.5PPM
CO2<0.5PPM
MOL.WT 4
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI

222

4219170425700

HELIUM (HE) PURITY
99.999 %
IMPUR-MAKKA

VALVE TYPE
BS#3 OR
CGA -580 OR EQ - JEDDAH
HELIUM (HE) PURITY 99.999 %
IMPURITIES
O2 <1 PPM
H2O< 1PPM
THC<0.5 PPM
N2<3PPM
CO<0.5PPM
CO2<0.5PPM
MOL.WT 4
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI

223

4219170425800

HELIUM (HE) PURITY
99.999 %
IMPUR-RIYAD

VALVE TYPE
BS#3 OR
CGA -580 OR EQ - MAKKAH AL MUKARRAMAH
HELIUM (HE) PURITY 99.999 %
IMPURITIES
O2 <1 PPM
H2O< 1PPM
THC<0.5 PPM
N2<3PPM
CO<0.5PPM
CO2<0.5PPM
MOL.WT 4
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
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NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

SN

NPT 043/19
MEDICAL GASES ITEMS LIST

NUPCO CODE

ITEM SHORT
DESCRIPTION

ITEM LONG DESCRIPTION

UOM

TOTAL QTY

EA

175

EA

5

EA

15

CYLINDER PRESSURE 2000 PSI

224

4219170425900

HELIUM (HE) PURITY
99.999 %
IMPUR-TABUK

VALVE TYPE
BS#3 OR
CGA -580 OR EQ - RIYADH
HELIUM (HE) PURITY 99.999 %
IMPURITIES
O2 <1 PPM
H2O< 1PPM
THC<0.5 PPM
N2<3PPM
CO<0.5PPM
CO2<0.5PPM
MOL.WT 4
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI

225

4219170426000

HELIUM (HE) PURITY
99.999 %
IMPUR-QASSI

VALVE TYPE
BS#3 OR
CGA -580 OR EQ - TABUK CITY
HELIUM (HE) PURITY 99.999 %
IMPURITIES
O2 <1 PPM
H2O< 1PPM
THC<0.5 PPM
N2<3PPM
CO<0.5PPM
CO2<0.5PPM
MOL.WT 4
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI

226

4219170426100

AIR (O2) 20.5% 21.5%
IMPURITIES-ASEER

VALVE TYPE
BS#3 OR
CGA -580 OR EQ - QASSIM
AIR (O2) 20.5% - 21.5%
IMPURITIES
H2O< 5.0 PPM
THC< 0.5 PPM
CO< 1.0 PPM
MOL.WT 32
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
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NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

SN

NPT 043/19
MEDICAL GASES ITEMS LIST

NUPCO CODE

ITEM SHORT
DESCRIPTION

ITEM LONG DESCRIPTION

UOM

TOTAL QTY

EA

200

EA

384

EA

80

CYLINDER PRESSURE 2000 PSI
VALVE TYPE
CGA -346/540 OR EQUIVALENT

227

4219170426200

AIR (O2) 20.5% 21.5%
IMPURITIES-MADIN

NOTE
COLOURLESS,ODORLESS - ASEER
AIR (O2) 20.5% - 21.5%
IMPURITIES
H2O< 5.0 PPM
THC< 0.5 PPM
CO< 1.0 PPM
MOL.WT 32
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI
VALVE TYPE
CGA -346/540 OR EQUIVALENT

228

4219170426300

AIR (O2) 20.5% 21.5%
IMPURITIES-DAMMA

NOTE
COLOURLESS,ODORLESS - MADINAH AL MONAWARAH
AIR (O2) 20.5% - 21.5%
IMPURITIES
H2O< 5.0 PPM
THC< 0.5 PPM
CO< 1.0 PPM
MOL.WT 32
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI
VALVE TYPE
CGA -346/540 OR EQUIVALENT

229

4219170426400

AIR (O2) 20.5% 21.5%
IMPURITIES-JAZAN

NOTE
COLOURLESS,ODORLESS - DAMMAM
AIR (O2) 20.5% - 21.5%
IMPURITIES
H2O< 5.0 PPM
THC< 0.5 PPM
CO< 1.0 PPM
MOL.WT 32
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI

January 27, 2020
www.nupco.com

36 of 46

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

SN

NPT 043/19
MEDICAL GASES ITEMS LIST

NUPCO CODE

ITEM SHORT
DESCRIPTION

ITEM LONG DESCRIPTION

UOM

TOTAL QTY

EA

800

EA

384

EA

450

VALVE TYPE
CGA -346/540 OR EQUIVALENT

230

4219170426500

AIR (O2) 20.5% 21.5%
IMPURITIES-JEDDA

NOTE
COLOURLESS,ODORLESS - JAZAN
AIR (O2) 20.5% - 21.5%
IMPURITIES
H2O< 5.0 PPM
THC< 0.5 PPM
CO< 1.0 PPM
MOL.WT 32
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI
VALVE TYPE
CGA -346/540 OR EQUIVALENT

231

4219170426600

AIR (O2) 20.5% 21.5%
IMPURITIES-MAKKA

NOTE
COLOURLESS,ODORLESS - JEDDAH
AIR (O2) 20.5% - 21.5%
IMPURITIES
H2O< 5.0 PPM
THC< 0.5 PPM
CO< 1.0 PPM
MOL.WT 32
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI
VALVE TYPE
CGA -346/540 OR EQUIVALENT

232

4219170426700

AIR (O2) 20.5% 21.5%
IMPURITIES-RIYAD

NOTE
COLOURLESS,ODORLESS - MAKKAH AL MUKARRAMAH
AIR (O2) 20.5% - 21.5%
IMPURITIES
H2O< 5.0 PPM
THC< 0.5 PPM
CO< 1.0 PPM
MOL.WT 32
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI
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NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

SN

NPT 043/19
MEDICAL GASES ITEMS LIST

NUPCO CODE

ITEM SHORT
DESCRIPTION

ITEM LONG DESCRIPTION

UOM

TOTAL QTY

EA

175

EA

98

EA

25

VALVE TYPE
CGA -346/540 OR EQUIVALENT

233

4219170426800

AIR (O2) 20.5% 21.5%
IMPURITIES-TABUK

NOTE
COLOURLESS,ODORLESS - RIYADH
AIR (O2) 20.5% - 21.5%
IMPURITIES
H2O< 5.0 PPM
THC< 0.5 PPM
CO< 1.0 PPM
MOL.WT 32
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI
VALVE TYPE
CGA -346/540 OR EQUIVALENT

234

4219170426900

AIR (O2) 20.5% 21.5%
IMPURITIES-QASSI

NOTE
COLOURLESS,ODORLESS - TABUK CITY
AIR (O2) 20.5% - 21.5%
IMPURITIES
H2O< 5.0 PPM
THC< 0.5 PPM
CO< 1.0 PPM
MOL.WT 32
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI
VALVE TYPE
CGA -346/540 OR EQUIVALENT

235

4219170427000

NITROGEN (N) PURITY
99.9999 %
IMP-ASEER

NOTE
COLOURLESS,ODORLESS - QASSIM
NITROGEN (N) PURITY 99.9999 %
IMPURITIES
O2 < 0.2 PPM
H2O< 0.2 PPM
THC< 0.1 PPM
CO< 0.1 PPM
CO2< 0.1 PPM
TOTAL IMPURITY<1PPM
MOL.WT 28.01
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
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NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

SN

NPT 043/19
MEDICAL GASES ITEMS LIST

NUPCO CODE

ITEM SHORT
DESCRIPTION

ITEM LONG DESCRIPTION

UOM

TOTAL QTY

EA

200

EA

600

EA

300

CYLINDER PRESSURE 2000 PSI

236

4219170427100

NITROGEN (N) PURITY
99.9999 %
IMP-MADIN

VALVE TYPE
B - ASEER
NITROGEN (N) PURITY 99.9999 %
IMPURITIES
O2 < 0.2 PPM
H2O< 0.2 PPM
THC< 0.1 PPM
CO< 0.1 PPM
CO2< 0.1 PPM
TOTAL IMPURITY<1PPM
MOL.WT 28.01
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI

237

4219170427200

NITROGEN (N) PURITY
99.9999 %
IMP-DAMMA

VALVE TYPE
B - MADINAH AL MONAWARAH
NITROGEN (N) PURITY 99.9999 %
IMPURITIES
O2 < 0.2 PPM
H2O< 0.2 PPM
THC< 0.1 PPM
CO< 0.1 PPM
CO2< 0.1 PPM
TOTAL IMPURITY<1PPM
MOL.WT 28.01
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI

238

4219170427300

NITROGEN (N) PURITY
99.9999 %
IMP-JAZAN

VALVE TYPE
B - DAMMAM
NITROGEN (N) PURITY 99.9999 %
IMPURITIES
O2 < 0.2 PPM
H2O< 0.2 PPM
THC< 0.1 PPM
CO< 0.1 PPM
CO2< 0.1 PPM
TOTAL IMPURITY<1PPM
MOL.WT 28.01
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI
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NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

SN

239

NPT 043/19
MEDICAL GASES ITEMS LIST

NUPCO CODE

4219170427400

ITEM SHORT
DESCRIPTION

NITROGEN (N) PURITY
99.9999 %
IMP-JEDDA

ITEM LONG DESCRIPTION

UOM

TOTAL QTY

VALVE TYPE
B - JAZAN
NITROGEN (N) PURITY 99.9999 %

EA

1,600

EA

450

EA

1,380

IMPURITIES
O2 < 0.2 PPM
H2O< 0.2 PPM
THC< 0.1 PPM
CO< 0.1 PPM
CO2< 0.1 PPM
TOTAL IMPURITY<1PPM
MOL.WT 28.01
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI

240

4219170427500

NITROGEN (N) PURITY
99.9999 %
IMP-MAKKA

VALVE TYPE
B - JEDDAH
NITROGEN (N) PURITY 99.9999 %
IMPURITIES
O2 < 0.2 PPM
H2O< 0.2 PPM
THC< 0.1 PPM
CO< 0.1 PPM
CO2< 0.1 PPM
TOTAL IMPURITY<1PPM
MOL.WT 28.01
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI

241

4219170427600

NITROGEN (N) PURITY
99.9999 %
IMP-RIYAD

VALVE TYPE
B - MAKKAH AL MUKARRAMAH
NITROGEN (N) PURITY 99.9999 %
IMPURITIES
O2 < 0.2 PPM
H2O< 0.2 PPM
THC< 0.1 PPM
CO< 0.1 PPM
CO2< 0.1 PPM
TOTAL IMPURITY<1PPM
MOL.WT 28.01
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI
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NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

SN

242

NPT 043/19
MEDICAL GASES ITEMS LIST

NUPCO CODE

4219170427700

ITEM SHORT
DESCRIPTION

NITROGEN (N) PURITY
99.9999 %
IMP-TABUK

ITEM LONG DESCRIPTION

UOM

TOTAL QTY

VALVE TYPE
B - RIYADH
NITROGEN (N) PURITY 99.9999 %

EA

450

EA

288

EA

15

IMPURITIES
O2 < 0.2 PPM
H2O< 0.2 PPM
THC< 0.1 PPM
CO< 0.1 PPM
CO2< 0.1 PPM
TOTAL IMPURITY<1PPM
MOL.WT 28.01
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI

243

4219170427800

NITROGEN (N) PURITY
99.9999 %
IMP-QASSI

VALVE TYPE
B - TABUK CITY
NITROGEN (N) PURITY 99.9999 %
IMPURITIES
O2 < 0.2 PPM
H2O< 0.2 PPM
THC< 0.1 PPM
CO< 0.1 PPM
CO2< 0.1 PPM
TOTAL IMPURITY<1PPM
MOL.WT 28.01
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI

244

4219170427900

HYDROGEN (H2)
PURITY 99.999 %
IMP-ASEER

VALVE TYPE
B - QASSIM
HYDROGEN (H2) PURITY 99.999 %
IMPURITIES
THC<1.0 PPM
MOL.WT 2.016
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI
VALVE TYPE
CGA -350 OR EQUIVALENT
NOTE
ACTIVE,
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NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

SN

245

NPT 043/19
MEDICAL GASES ITEMS LIST

NUPCO CODE

4219170428000

ITEM SHORT
DESCRIPTION

HYDROGEN (H2)
PURITY 99.999 %
IMP-MADIN

ITEM LONG DESCRIPTION

UOM

TOTAL QTY

FLAMMABLE,
COLOURLESS,ODORLESS - ASEER
HYDROGEN (H2) PURITY 99.999 %

EA

200

EA

120

EA

50

IMPURITIES
THC<1.0 PPM
MOL.WT 2.016
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI
VALVE TYPE
CGA -350 OR EQUIVALENT

246

4219170428100

HYDROGEN (H2)
PURITY 99.999 %
IMP-DAMMA

NOTE
ACTIVE,
FLAMMABLE,
COLOURLESS,ODORLESS - MADINAH AL MONAWARAH
HYDROGEN (H2) PURITY 99.999 %
IMPURITIES
THC<1.0 PPM
MOL.WT 2.016
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI
VALVE TYPE
CGA -350 OR EQUIVALENT

247

4219170428200

HYDROGEN (H2)
PURITY 99.999 %
IMP-JAZAN

NOTE
ACTIVE,
FLAMMABLE,
COLOURLESS,ODORLESS - DAMMAM
HYDROGEN (H2) PURITY 99.999 %
IMPURITIES
THC<1.0 PPM
MOL.WT 2.016
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI
VALVE TYPE
CGA -350 OR EQUIVALENT
NOTE
ACTIVE,
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NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

SN

248

NPT 043/19
MEDICAL GASES ITEMS LIST

NUPCO CODE

4219170428300

ITEM SHORT
DESCRIPTION

HYDROGEN (H2)
PURITY 99.999 %
IMP-JEDDA

ITEM LONG DESCRIPTION

UOM

TOTAL QTY

FLAMMABLE,
COLOURLESS,ODORLESS - JAZAN
HYDROGEN (H2) PURITY 99.999 %

EA

500

EA

48

EA

450

IMPURITIES
THC<1.0 PPM
MOL.WT 2.016
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI
VALVE TYPE
CGA -350 OR EQUIVALENT

249

4219170428400

HYDROGEN (H2)
PURITY 99.999 %
IMP-MAKKA

NOTE
ACTIVE,
FLAMMABLE,
COLOURLESS,ODORLESS - JEDDAH
HYDROGEN (H2) PURITY 99.999 %
IMPURITIES
THC<1.0 PPM
MOL.WT 2.016
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI
VALVE TYPE
CGA -350 OR EQUIVALENT

250

4219170428500

HYDROGEN (H2)
PURITY 99.999 %
IMP-RIYAD

NOTE
ACTIVE,
FLAMMABLE,
COLOURLESS,ODORLESS - MAKKAH AL MUKARRAMAH
HYDROGEN (H2) PURITY 99.999 %
IMPURITIES
THC<1.0 PPM
MOL.WT 2.016
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI
VALVE TYPE
CGA -350 OR EQUIVALENT
NOTE
ACTIVE,
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NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

SN

251

NPT 043/19
MEDICAL GASES ITEMS LIST

NUPCO CODE

4219170428600

ITEM SHORT
DESCRIPTION

HYDROGEN (H2)
PURITY 99.999 %
IMP-TABUK

ITEM LONG DESCRIPTION

UOM

TOTAL QTY

FLAMMABLE,
COLOURLESS,ODORLESS - RIYADH
HYDROGEN (H2) PURITY 99.999 %

EA

60

EA

90

NOTE
ACTIVE,
FLAMMABLE,
COLOURLESS,ODORLESS - QASSIM
غاز ر
النت ن
ASEER - 99.999 وجي بنقاوة

EA

5

غاز ر
النت ن
MADINAH AL MONAWARAH - 99.999 وجي بنقاوة

EA

200

غاز ر
النت ن
DAMMAM - 99.999 وجي بنقاوة

EA

5

غاز ر
النت ن
JAZAN - 99.999 وجي بنقاوة

EA

300

غاز ر
النت ن
JEDDAH - 99.999 وجي بنقاوة

EA

400

غاز ر
النت ن
MAKKAH AL MUKARRAMAH - 99.999 وجي بنقاوة

EA

200

غاز ر
النت ن
RIYADH - 99.999 وجي بنقاوة

EA

5

غاز ر
النت ن
TABUK CITY - 99.999 وجي بنقاوة

EA

50

غاز ر
النت ن
QASSIM - 99.999 وجي بنقاوة

EA

5

IMPURITIES
THC<1.0 PPM
MOL.WT 2.016
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI
VALVE TYPE
CGA -350 OR EQUIVALENT

252

4219170428700

HYDROGEN (H2)
PURITY 99.999 %
IMP-QASSI

NOTE
ACTIVE,
FLAMMABLE,
COLOURLESS,ODORLESS - TABUK CITY
HYDROGEN (H2) PURITY 99.999 %
IMPURITIES
THC<1.0 PPM
MOL.WT 2.016
GAS CAPACITY OR CYLINDER SIZE
6M3-9M3(43.6L -50L)
CYLINDER PRESSURE 2000 PSI
VALVE TYPE
CGA -350 OR EQUIVALENT

253

4219170428800

254

4219170428900

255

4219170429000

256

4219170429100

257

4219170429200

258

4219170429300

259

4219170429400

260

4219170429500

261

4219170429600
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غاز ر
النت ن
وجي بنقاوة
ASEER-99.999
غاز ر
النت ن
وجي بنقاوة
MADIN-99.999
غاز ر
النت ن
وجي بنقاوة
DAMMA-99.999
غاز ر
النت ن
وجي بنقاوة
JAZAN-99.999
غاز ر
النت ن
وجي بنقاوة
JEDDA-99.999
غاز ر
النت ن
وجي بنقاوة
MAKKA-99.999
غاز ر
النت ن
وجي بنقاوة
RIYAD-99.999
غاز ر
النت ن
وجي بنقاوة
TABUK-99.999
غاز ر
النت ن
وجي بنقاوة
QASSI-99.999
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NPT 043/19
MEDICAL GASES ITEMS LIST

TOTAL QTY

UOM

ITEM LONG DESCRIPTION

80

EA

5,500

EA

9,592

EA

7,700

EA

500

EA

400

EA

160

EA

2,500

EA

2,560

EA

544

EA

600

EA

250

EA

100

EA

300

EA

200

EA

ر
طب مقاس (  ) Fوتكون اإلسطوانات جديدة
توريد إسطوانات نايتوكسيد ي
ومفحوصة وأن يكون إختبارها ساري المفعول SUPPLY A MEDICAL .
NITROXIDE CYLINDER ( F ) THE CYLINDER SHALL BE NEW
TESTED
ن
طب مقاس (  ) Fوتكون اإلسطوانات
إعادة تعبئة إسطوانات اوكسجي ي
جديدة ومفحوصة وإختبارها ساري المفعول RE-FILL A MEDICAL .
CYLINDER ( F ) .THE CYLINDER SHALL BE NEW AND OXYGEN
TESTED
ن
طب مقاس (  ) Hوتكون اإلسطوانات
إعادة تعبئة إسطوانات اوكسجي ي
.
جديدة ومفحوصة وإختبارها ساري المفعول RE-FILL A MEDICAL
CYLINDER ( H ) .THE CYLINDER SHALL BE NEW OXYGEN
AND TESTED
ن
طب مقاس (  ) Mوتكون اإلسطوانات
إعادة تعبئة إسطوانات اوكسجي ي
.
جديدة ومفحوصة وإختبارها ساري المفعول RE-FILL A MEDICAL
CYLINDER ( M ) .THE CYLINDER SHALL BE NEW OXYGEN
AND TESTED
ر
طب مقاس (  ) Fوتكون اإلسطوانات
إعادة تعبئة إسطوانات نايتوكسيد ي
جديدة ومفحوصة وأن يكون إختبارها ساري المفعول RE-FILL A .
NITROXIDE CYLINDER ( F ) THE CYLINDER SHALL MEDICAL
BE NEW TESTED
ن
طب ( )Dوتكون اإلسطوانات
إعادة تعبئة إسطوانات غاز ي
ثائ اكسيد الكربون ي
جديدة ومفحوصة وأن يكون إختبارها ساري المفعول RE-FILL A .
MEDICAL CARBON DIOXIDE CYLINDER(D), THE CYLINDER
SHALL BE NEW TESTED
ر
ن
طب ( A L) RE-FILL30
إعادة تعبئة إسطوانات نيتوجي سائل ي
MEDICAL LIQUID NITROGEN CYLINDER
ن
طب مقاس (  ) Hوتكون اإلسطوانات جديدة
توريد إسطوانات أوكسجي ي
.
ومفحوصة وأن يكون إختبارها ساري المفعول SUPPLY A MEDICAL
OXYGEN CYLINDER ( H ) THE CYLINDER SHALL BE NEW AND
TESTED
ن
طب مقاس (  ) Mوتكون اإلسطوانات جديدة
توريد إسطوانات أوكسجي ي
ومفحوصة وأن يكون إختبارها ساري المفعول SUPPLY A MEDICAL .
OXYGEN CYLINDER ( M ) THE CYLINDER SHALL BE NEW
TESTED
ن
طب مقاس (  ) Dوتكون اإلسطوانات
إعادة تعبئة إسطوانات اوكسجي ي
جديدة ومفحوصة وإختبارها ساري المفعول RE-FILL A MEDICAL .
CYLINDER ( D) .THE CYLINDER SHALL BE NEW AND OXYGEN
TESTED
ن
طب  PIN/IDEX L CAPمقاس (  ) Eوتكون
توريد إسطوانات أوكسجي ي
اإلسطوانات جديدة ومفحوصة وأن يكون إختبارها ساري المفعول .
MEDICAL OXYGEN CYLINDER PIN/IDEX L CAP ( E ) SUPPLY A
THE CYLINDER SHALL BE NEW TESTED
ر
نق مقاس (  ) Hوتكون اإلسطوانات
طب ي
إعادة تعبئة إسطوانات هواء ي
جديدة ومفحوصة وإختبارها ساري المفعول RE-FILL A MEDICAL .
CYLINDER ( H ) .THE CYLINDER SHALL BE NEW FRESH AIR
AND TESTED
طب مقاس (  ) Hوتكون اإلسطوانات جديدة
إعادة تعبئة إسطوانات هيليوم ي
ومفحوصة وأن يكون إختبارها ساري المفعول RE-FILL A MEDICAL .
HELIUM CYLINDER, THE CYLINDER SHALL BE NEW TESTED
إعادة تعبئة إسطوانات ر
نيت ن
صناىع (  ) Hوتكون اإلسطوانات جديدة
وجي
ي
.
ومفحوصة وأن يكون إختبارها ساري المفعول INDUSTRIAL RE-FILL A
NITROGEN CYLINDER, THE CYLINDER SHALL BE NEW
TESTED
إعادة تعبئة إسطوانات ر
نيت ن
طب (  ) Hوتكون اإلسطوانات
عالية
وجي نقاوة
ي
.
جديدة ومفحوصة وأن يكون إختبارها ساري المفعول RE-FILL A
MEDICAL LIQUID NITROGEN PURTY CYLINDER, THE
CYLINDER SHALL BE NEW TESTED
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ITEM SHORT
DESCRIPTION
توريد إسطوانات ر
نايتوكسيد

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NUPCO CODE

SN

4219170430500

262

طب م F-TAIF
ي
إعادة تعبئة إسطوانات
ن
طب F-TAIF
اوكسجي ي

4219170431500

263

إعادة تعبئة إسطوانات
ن
طبH-TAIF
اوكسجي ي

4219170430900

264

إعادة تعبئة إسطوانات
ن
طب M -TAIF
اوكسجي ي

4219170432100

265

إعادة تعبئة إسطوانات
ر
طبTAIF
نايتوكسيد ي

4219170431400

266

ن
ثائ
إعادة تعبئة إسطوانات ي
اكسيد D-TAIF

4219170431800

267

إعادة تعبئة إسطوانات
ر
نيت ن
وجي سائلTAIF-
توريد إسطوانات أوكسجين
طب مقاس H-TAIF
ي

4219170431000

268

4219170429700

269

ن
أوكسجي
توريد إسطوانات
طب مقاسTAIF- M
ي

4219170430600

270

إعادة تعبئة إسطوانات
ن
طب D-TAIF
اوكسجي ي

4219170431900

271

ن
أوكسجي
توريد إسطوانات
طب PIN/IDEX-TAIF
ي

4219170430700

272

إعادة تعبئة إسطوانات هواء
ر
نقH-TAIF
طب ي
ي

4219170431600

273

إعادة تعبئة إسطوانات
طب TAIF
هيليوم ي

4219170431300

274

إعادة تعبئة إسطوانات
ر
نيت ن
صناىع TAIF
وجي
ي

4219170431200

275

إعادة تعبئة إسطوانات
ر
نيت ن
وجي نقاوة TAIF

4219170431100

276
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TOTAL QTY

UOM

ITEM LONG DESCRIPTION

1,600

EA

30

EA

50

EA

50

EA

180

EA

1,000

EA

1,300

EA

10

EA

400

EA

50

EA

ن
طب  PIN/IDEX L CAPمقاس ( ) E
إعادة تعبئة إسطوانات اوكسجي ي
وتكون اإلسطوانات جديدة ومفحوصة وإختبارها ساري المفعول RE-FILL .
MEDICAL OXYGEN CYLINDER PIN/IDEX L CAP ( E ) .THE A
TESTED CYLINDER SHALL BE NEW AND
طب (  ) Hوتكون اإلسطوانات جديدة
توريد إسطوانات غاز كربون ديوكسايد ي
ومفحوصة وأن يكون إختبارها ساري المفعول SUPPLY A MEDICAL .
CARBON DIOXIDE CYLINDER, THE CYLINDER SHALL BE NEW
TESTED
ر
ن
طب (  ) Hوتكون اإلسطوانات
توريد إسطوانات نيتوجي نقاوة عالية ي
.
جديدة ومفحوصة وأن يكون إختبارها ساري المفعول SUPPLY A
LIQUID NITROGEN PURITY CYLINDER, THE MEDICAL
CYLINDER SHALL BE NEW TESTED
توريد إسطوانات ر
نيت ن
صناىع مقاس (  ) Hوتكون اإلسطوانات جديدة
وجي
ي
.
ومفحوصة وأن يكون إختبارها ساري المفعول SUPPLY A MEDICAL
INDUSTRIAL NITROGEN CYLINDER ( H ) THE CYLINDER
SHALL BE NEW TESTED
ر
نق مقاس (  )Eوتكون اإلسطوانات
إعادة تعبئة إسطوانات هواء تنفس ي
جديدة ومفحوصة وإختبارها ساري المفعول RE-FILL A MEDICAL .
CYLINDER ( E ) .THE CYLINDER SHALL BE NEW FRESH AIR
AND TESTED
طب مقاس (  ) Fوتكون اإلسطوانات
إعادة تعبئة إسطوانات انتونكس ي
جديدة ومفحوصة وإختبارها ساري المفعول RE-FILL A MEDICAL .
CYLINDER ( F ) .THE CYLINDER SHALL BE NEW INTONOX
AND TESTED
ن
طب مقاس (  ) Fوتكون اإلسطوانات جديدة
توريد إسطوانات أوكسجي ي
ومفحوصة وأن يكون إختبارها ساري المفعول SUPPLY A MEDICAL .
OXYGEN CYLINDER ( F ) THE CYLINDER SHALL BE NEW AND
TESTED
ر
ن
طب (  )L30وتكون اإلسطوانات جديدة
توريد إسطوانات نيتوجي سائل ي
ومفحوصة وأن يكون إختبارها ساري المفعول SUPPLY A MEDICAL .
LIQUID NITROGEN CYLINDER, THE CYLINDER SHALL BE NEW
TESTED
طب (  ) Dوتكون اإلسطوانات جديدة
توريد إسطوانات غاز كربون ديوكسايد ي
ومفحوصة وأن يكون إختبارها ساري المفعول SUPPLY A MEDICAL .
CARBON DIOXIDE CYLINDER, THE CYLINDER SHALL BE NEW
TESTED
ر
نق مقاس (  ) Hوتكون اإلسطوانات جديدة
طب ي
توريد إسطوانات هواء ي
ومفحوصة وإختبارها ساري المفعول SUPPLY A MEDICAL FRESH .
CYLINDER ( H ) .THE CYLINDER SHALL BE NEW AND AIR
TESTED

46 of 46

ITEM SHORT
DESCRIPTION

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NUPCO CODE

SN

إعادة تعبئة إسطوانات
ن
طب TAIF-
اوكسجي ي

4219170430800

277

توريد إسطوانات غاز كربون
ديوكسايد TAIF-1

4219170429900

278

توريد إسطوانات ر
نيت ن
وجي
نقاوة عالية TAIF

4219170430300

279

توريد إسطوانات ر
نيت ن
وجي
صناىع م H-TAIF
ي

4219170430400

280

إعادة تعبئة إسطوانات هواء
تنفس نE-TAIF

4219170431700

281

إعادة تعبئة إسطوانات
طب F-TAIF
انتونكس ي

4219170432000

282

ن
أوكسجي
توريد إسطوانات
طب مقاس F-TAIF
ي

4219170429800

283

توريد إسطوانات ر
نيت ن
وجي
طب TAIF-
سائل ي

4219170430200

284

توريد إسطوانات غاز كربون
ديوكسايد TAIF-

4219170430000

285

طب
توريد إسطوانات هواء ي
ر
نق مقاس H-TAIF
ي

4219170430100

286
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