NPT 0043/19
MEDICAL GASSES

TENDER FINAL AWARDING

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

COUNTRY

MANUFACTURE

VENDOR NAME

VOLUME/PACK SIZE

ITEM DECSRIPTION

NUPCO CODE

SN

Saudi
Arabia

AHG

Abdullah Hashim Industrial
Gases -Orig-

1 each / Cylinder

Saudi
Arabia

Linde-Sigas

saudi industrial gas
company -Orig-

15 each / Pallet

4219170418700

2

Saudi
Arabia

Aldakheel
Industrial Gases
Plant

Aldakheel Industrial Gases
Plant -Orig-

1 each / Cylinder

4219170418800

3

Saudi
Arabia

AHG

Abdullah Hashim Industrial
Gases -Orig-

1 each / Cylinder

4219170418900

4

Saudi
Arabia

AHG

Abdullah Hashim Industrial
Gases -Orig-

1 each / Cylinder

الرمز الكيميائى  O 2 :اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة 6م  3تقريبا"
الوزن الجزيىء  32 :الوزن النوعى  1.105 :عند درجة حرارة 21
درجة مئوية (  70ف)  2000رطل/بوصة مربعة) عند درجة ) ضغط
التعبئة  :فى حدود  141كجم/سم  2حرارة  21درجة مئوية (  70ف )
غاز عديم اللون والرائحة عالي االكسدة خالي من الزيوت او الشحوم او
المواد القابلة لالحتراق  .درجة النقاوة  :التقل عن  % 99.5كحد ادنى .
" . - Taifالرطوبة  :التزيد عن  5ملليت ر كحد اقصى
الرمز الكيميائى  O 2 :اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة 6م  3تقريبا"
الوزن الجزيىء  32 :الوزن النوعى  1.105 :عند درجة حرارة 21
درجة مئوية (  70ف)  2000رطل/بوصة مربعة) عند درجة ) ضغط
التعبئة  :فى حدود  141كجم/سم  2حرارة  21درجة مئوية (  70ف )
غاز عديم اللون والرائحة عالي االكسدة خالي من الزيوت او الشحوم او
المواد القابلة لالحتراق  .درجة النقاوة  :التقل عن  % 99.5كحد ادنى .
" . - Hafr Al Batinالرطوبة  :التزيد عن  5ملليت ر كحد اقصى
الرمز الكيميائى  O 2 :اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة 6م  3تقريبا"
الوزن الجزيىء  32 :الوزن النوعى  1.105 :عند درجة حرارة 21
درجة مئوية (  70ف)  2000رطل/بوصة مربعة) عند درجة ) ضغط
التعبئة  :فى حدود  141كجم/سم  2حرارة  21درجة مئوية (  70ف )
غاز عديم اللون والرائحة عالي االكسدة خالي من الزيوت او الشحوم او
المواد القابلة لالحتراق  .درجة النقاوة  :التقل عن  % 99.5كحد ادنى .
" . - Hailالرطوبة  :التزيد عن  5ملليت ر كحد اقصى
الرمز الكيميائى  O 2 :اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة 6م  3تقريبا"
الوزن الجزيىء  32 :الوزن النوعى  1.105 :عند درجة حرارة 21
درجة مئوية (  70ف)  2000رطل/بوصة مربعة) عند درجة ) ضغط
التعبئة  :فى حدود  141كجم/سم  2حرارة  21درجة مئوية (  70ف )
غاز عديم اللون والرائحة عالي االكسدة خالي من الزيوت او الشحوم او
المواد القابلة لالحتراق  .درجة النقاوة  :التقل عن  % 99.5كحد ادنى .
" . - Asirالرطوبة  :التزيد عن  5ملليت ر كحد اقصى
الرمز الكيميائى  O 2 :اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة 6م  3تقريبا"
الوزن الجزيىء  32 :الوزن النوعى  1.105 :عند درجة حرارة 21

4219170418600

1

4219170419000

5
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COUNTRY

MANUFACTURE

VENDOR NAME

VOLUME/PACK SIZE

Saudi
Arabia

OTHERS

clouds of the universe for
gases -Orig-

1 each / Cylinder
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No Quotations

No Quotations

2 of 51

ITEM DECSRIPTION
درجة مئوية (  70ف)  2000رطل/بوصة مربعة) عند درجة ) ضغط
التعبئة  :فى حدود  141كجم/سم  2حرارة  21درجة مئوية (  70ف )
غاز عديم اللون والرائحة عالي االكسدة خالي من الزيوت او الشحوم او
المواد القابلة لالحتراق  .درجة النقاوة  :التقل عن  % 99.5كحد ادنى .
" . - Alahsaالرطوبة  :التزيد عن  5ملليت ر كحد اقصى
الرمز الكيميائى  O 2 :اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة 6م  3تقريبا"
الوزن الجزيىء  32 :الوزن النوعى  1.105 :عند درجة حرارة 21
درجة مئوية (  70ف)  2000رطل/بوصة مربعة) عند درجة ) ضغط
التعبئة  :فى حدود  141كجم/سم  2حرارة  21درجة مئوية (  70ف )
غاز عديم اللون والرائحة عالي االكسدة خالي من الزيوت او الشحوم او
المواد القابلة لالحتراق  .درجة النقاوة  :التقل عن  % 99.5كحد ادنى .
" . - madinahالرطوبة  :التزيد عن  5ملليت ر كحد اقصى
اسطوانة "Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3
غاز اكسجين طبي سعة  3.5م 3السعة  3.5م 3تقريبا أومايعادلها باالقدام
المكعبه  0حسب المواصفا ت التاليه  - :الرمز الكيمائي  - 20 :الورن
النوعــي  1.105 :عند درجة حرارة ْ 21م ( ْ 70ف )  - 0ضغط
التعبئـــه  :في حدود  141كجم /سم 2000( 2رطل /بوص ة مربعة ) عند
درجة حرارة ْ 21م ( ْ 70ف )  - 0غاز عديم اللون والرائحة عالي
االكسدة خالي من الزيوت والشحوم أو ال مواد القابلة لالحتراق  -درجة
 5النقــاوه  :ال تقل عن  %99.5كحد أدنى  - 0الرطوبـــــــه  :ال تزيد عن
" - Taifملليلتر كحد أقصى 0
اسطوانة "Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3
غاز اكسجين طبي سعة  3.5م 3السعة  3.5م 3تقريبا أومايعادلها باالقدام
المكعبه  0حسب المواصفا ت التاليه  - :الرمز الكيمائي  - 20 :الورن
النوعــي  1.105 :عند درجة حرارة ْ 21م ( ْ 70ف )  - 0ضغط
التعبئـــه  :في حدود  141كجم /سم 2000( 2رطل /بوص ة مربعة ) عند
درجة حرارة ْ 21م ( ْ 70ف )  - 0غاز عديم اللون والرائحة عالي
االكسدة خالي من الزيوت والشحوم أو ال مواد القابلة لالحتراق  -درجة
 5النقــاوه  :ال تقل عن  %99.5كحد أدنى  - 0الرطوبـــــــه  :ال تزيد عن
" - Alahsaملليلتر كحد أقصى 0
اسطوانة "Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3
غاز اكسجين طبي سعة  3.5م 3السعة  3.5م 3تقريبا أومايعادلها باالقدام

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NUPCO CODE

SN

4219170421900

6

4219170418100

7

4219170418200

8

4219170418300
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Saudi
Arabia

MADA GAS FOR
MEDICAL AND
INDUSTRIAL

MADA GAS for Medical and
Industrial Gas -Orig-

1 each / Cylinder

Saudi
Arabia

OTHERS

clouds of the universe for
gases -Orig-

1 each / Cylinder

3 of 51

ITEM DECSRIPTION
المكعبه  0حسب المواصفا ت التاليه  - :الرمز الكيمائي  - 20 :الورن
النوعــي  1.105 :عند درجة حرارة ْ 21م ( ْ 70ف )  - 0ضغط
التعبئـــه  :في حدود  141كجم /سم 2000( 2رطل /بوص ة مربعة ) عند
درجة حرارة ْ 21م ( ْ 70ف )  - 0غاز عديم اللون والرائحة عالي
االكسدة خالي من الزيوت والشحوم أو ال مواد القابلة لالحتراق  -درجة
 5النقــاوه  :ال تقل عن  %99.5كحد أدنى  - 0الرطوبـــــــه  :ال تزيد عن
" - Hafr Al Bat inملليلتر كحد أقصى 0
اسطوانة "Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3
غاز اكسجين طبي سعة  3.5م 3السعة  3.5م 3تقريبا أومايعادلها باالقدام
المكعبه  0حسب المواصفا ت التاليه  - :الرمز الكيمائي  - 20 :الورن
النوعــي  1.105 :عند درجة حرارة ْ 21م ( ْ 70ف )  - 0ضغط
التعبئـــه  :في حدود  141كجم /سم 2000( 2رطل /بوص ة مربعة ) عند
درجة حرارة ْ 21م ( ْ 70ف )  - 0غاز عديم اللون والرائحة عالي
االكسدة خالي من الزيوت والشحوم أو ال مواد القابلة لالحتراق  -درجة
النقــاوه  :ال تقل عن  %99.5كحد أدنى  - 0الرطوبـــــــه  :ال تزيد عن
" - Alqasimملليلتر كحد أقصى 5 0
اسطوانة "Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3
غاز اكسجين طبي سعة  3.5م 3السعة  3.5م 3تقريبا أومايعادلها باالقدام
المكعبه  0حسب المواصفا ت التاليه  - :الرمز الكيمائي  - 20 :الورن
النوعــي  1.105 :عند درجة حرارة ْ 21م ( ْ 70ف )  - 0ضغط
التعبئـــه  :في حدود  141كجم /سم 2000( 2رطل /بوص ة مربعة ) عند
درجة حرارة ْ 21م ( ْ 70ف )  - 0غاز عديم اللون والرائحة عالي
االكسدة خالي من الزيوت والشحوم أو ال مواد القابلة لالحتراق  -درجة
 5النقــاوه  :ال تقل عن  %99.5كحد أدنى  - 0الرطوبـــــــه  :ال تزيد عن
" - Hailملليلتر كحد أقصى 0
اسطوانة "Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3
غاز اكسجين طبي سعة  3.5م 3السعة  3.5م 3تقريبا أومايعادلها باالقدام
المكعبه  0حسب المواصفا ت التاليه  - :الرمز الكيمائي  - 20 :الورن
النوعــي  1.105 :عند درجة حرارة ْ 21م ( ْ 70ف )  - 0ضغط
التعبئـــه  :في حدود  141كجم /سم 2000( 2رطل /بوص ة مربعة ) عند
درجة حرارة ْ 21م ( ْ 70ف )  - 0غاز عديم اللون والرائحة عالي
االكسدة خالي من الزيوت والشحوم أو ال مواد القابلة لالحتراق  -درجة

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NUPCO CODE

SN

4219170418400

10

4219170418500
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4219170421800
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Arabia
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No Quotations
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15 each / Pallet

ITEM DECSRIPTION
 5النقــاوه  :ال تقل عن  %99.5كحد أدنى  - 0الرطوبـــــــه  :ال تزيد عن
" - madinahملليلتر كحد أقصى 0
اسطوانة "Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
غاز اكسجين طبي س عة 1 ,5م 3أو ما يعادلها باالقدام المكعبه وذلكطبقا
للمواصفات ا لتاليه  - :الرمز الكيمائي  - .02الوزن الجريئ - .32 :
الوزن النوعي  1 , 105 :عند درجة حرارة 21م 70( -ف)ضغط التعبئة
 :في حدود 134كج م  /سم 1900( 2رطل  /بوص ة مربعة ) عند
درجةحرارة 21م ( 70ف )  -غاز عديم اللون و الر ائحة عالي االكسدة
خالي من الزيوت أو الشحوم أو الم و اد ا لقابله لال حتراق  - .درجة ال
ملليلتر نقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد أدنى - .الرطوبة  :ال تزيد عن 5
". - Taifكحد أقصى
اسطوانة "Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
غاز اكسجين طبي س عة 1 ,5م 3أو ما يعادلها باالقدام المكعبه وذلكطبقا
للمواصفات ا لتاليه  - :الرمز الكيمائي  - .02الوزن الجريئ - .32 :
الوزن النوعي  1 , 105 :عند درجة حرارة 21م 70( -ف)ضغط التعبئة
 :في حدود 134كج م  /سم 1900( 2رطل  /بوص ة مربعة ) عند
درجةحرارة 21م ( 70ف )  -غاز عديم اللون و الر ائحة عالي االكسدة
خالي من الزيوت أو الشحوم أو الم و اد ا لقابله لال حتراق  - .درجة ال
ملليلتر نقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد أدنى - .الرطوبة  :ال تزيد عن 5
". - Alahsaكحد أقصى
اسطوانة "Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
غاز اكسجين طبي س عة 1 ,5م 3أو ما يعادلها باالقدام المكعبه وذلكطبقا
للمواصفات ا لتاليه  - :الرمز الكيمائي  - .02الوزن الجريئ - .32 :
الوزن النوعي  1 , 105 :عند درجة حرارة 21م 70( -ف)ضغط التعبئة
 :في حدود 134كج م  /سم 1900( 2رطل  /بوص ة مربعة ) عند
درجةحرارة 21م ( 70ف )  -غاز عديم اللون و الر ائحة عالي االكسدة
خالي من الزيوت أو الشحوم أو الم و اد ا لقابله لال حتراق  - .درجة ال
نقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد أدنى - .الرطوبة  :ال تزيد عن 5
". - Hafr Al Batinملليلتر كحد أقصى
اسطوانة "Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
غاز اكسجين طبي س عة 1 ,5م 3أو ما يعادلها باالقدام المكعبه وذلكطبقا
للمواصفات ا لتاليه  - :الرمز الكيمائي  - .02الوزن الجريئ - .32 :

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NUPCO CODE

SN
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Saudi
Arabia

OTHERS

albazei gas factory -Orig-

1 each / Cylinder

Saudi
Arabia

MADA GAS FOR
MEDICAL AND
INDUSTRIAL

No Quotations

MADA GAS for Medical and
Industrial Gas -Orig-

5 of 51

1 each / Cylinder

ITEM DECSRIPTION
الوزن النوعي  1 , 105 :عند درجة حرارة 21م 70( -ف)ضغط التعبئة
 :في حدود 134كج م  /سم 1900( 2رطل  /بوص ة مربعة ) عند
درجةحرارة 21م ( 70ف )  -غاز عديم اللون و الر ائحة عالي االكسدة
خالي من الزيوت أو الشحوم أو الم و اد ا لقابله لال حتراق  - .درجة ال
ملليلتر نقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد أدنى - .الرطوبة  :ال تزيد عن 5
". - Dammamكحد أقصى
اسطوانة "Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
غاز اكسجين طبي س عة 1 ,5م 3أو ما يعادلها باالقدام المكعبه وذلكطبقا
للمواصفات ا لتاليه  - :الرمز الكيمائي  - .02الوزن الجريئ - .32 :
الوزن النوعي  1 , 105 :عند درجة حرارة 21م 70( -ف)ضغط التعبئة
 :في حدود 134كج م  /سم 1900( 2رطل  /بوص ة مربعة ) عند
درجةحرارة 21م ( 70ف )  -غاز عديم اللون و الر ائحة عالي االكسدة
خالي من الزيوت أو الشحوم أو الم و اد ا لقابله لال حتراق  - .درجة ال
ملليلتر نقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد أدنى - .الرطوبة  :ال تزيد عن 5
". - Tabukكحد أقصى
اسطوانة "Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
غاز اكسجين طبي س عة 1 ,5م 3أو ما يعادلها باالقدام المكعبه وذلكطبقا
للمواصفات ا لتاليه  - :الرمز الكيمائي  - .02الوزن الجريئ - .32 :
الوزن النوعي  1 , 105 :عند درجة حرارة 21م 70( -ف)ضغط التعبئة
 :في حدود 134كج م  /سم 1900( 2رطل  /بوص ة مربعة ) عند
درجةحرارة 21م ( 70ف )  -غاز عديم اللون و الر ائحة عالي االكسدة
خالي من الزيوت أو الشحوم أو الم و اد ا لقابله لال حتراق  - .درجة ال
ملليلتر نقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد أدنى - .الرطوبة  :ال تزيد عن 5
". - Alqasimكحد أقصى
اسطوانة "Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
غاز اكسجين طبي س عة 1 ,5م 3أو ما يعادلها باالقدام المكعبه وذلكطبقا
للمواصفات ا لتاليه  - :الرمز الكيمائي  - .02الوزن الجريئ - .32 :
الوزن النوعي  1 , 105 :عند درجة حرارة 21م 70( -ف)ضغط التعبئة
 :في حدود 134كج م  /سم 1900( 2رطل  /بوص ة مربعة ) عند
درجةحرارة 21م ( 70ف )  -غاز عديم اللون و الر ائحة عالي االكسدة
خالي من الزيوت أو الشحوم أو الم و اد ا لقابله لال حتراق  - .درجة ال
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Saudi
Arabia

OTHERS

clouds of the universe for
gases -Orig-

1 each / Cylinder

No Quotations

No Quotations

No Quotations

6 of 51

ITEM DECSRIPTION
ملليلتر نقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد أدنى - .الرطوبة  :ال تزيد عن 5
". - Hailكحد أقصى
اسطوانة "Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
غاز اكسجين طبي س عة 1 ,5م 3أو ما يعادلها باالقدام المكعبه وذلكطبقا
للمواصفات ا لتاليه  - :الرمز الكيمائي  - .02الوزن الجريئ - .32 :
الوزن النوعي  1 , 105 :عند درجة حرارة 21م 70( -ف)ضغط التعبئة
 :في حدود 134كج م  /سم 1900( 2رطل  /بوص ة مربعة ) عند
درجةحرارة 21م ( 70ف )  -غاز عديم اللون و الر ائحة عالي االكسدة
خالي من الزيوت أو الشحوم أو الم و اد ا لقابله لال حتراق  - .درجة ال
ملليلتر نقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد أدنى - .الرطوبة  :ال تزيد عن 5
". - madinahكحد أقصى
اسطوانة "Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
غاز اكسجين طبي سعة 0 ,7م 3و ذلك طبقا للمواصفات التاليه - :السعة
 0 ,7م 3تقريبا أو ما يعادل ها باالقدام المكعبه  -الرمز الكيمائي - 02:
حرارة 21م الوزن الجزيئ  - 32:الوزن النوعي  1 ,105 :عند درجة
( 70ف)  -ضغط الت عبئة  :في حدود  134كجم  /سم  1900( 2رطل
 /بوصه مربعه عند درجة حرارة 21م ( 70ف ) - .غاز عديم اللو ن و
الرائحه عالي االكسده خالي من ال زيوت أو المواد القابلة لالحتراق - .
درجة النقاوة  :ال تقل عن  %99 ,5كحد أدنى - .الرطوبة  :ال تزيد عن 5
" . - Taifملليل تر كحد أقصى
اسطوانة "Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
غاز اكسجين طبي سعة 0 ,7م 3و ذلك طبقا للمواصفات التاليه - :السعة
 0 ,7م 3تقريبا أو ما يعادل ها باالقدام المكعبه  -الرمز الكيمائي - 02:
حرارة 21م الوزن الجزيئ  - 32:الوزن النوعي  1 ,105 :عند درجة
( 70ف)  -ضغط الت عبئة  :في حدود  134كجم  /سم  1900( 2رطل
 /بوصه مربعه عند درجة حرارة 21م ( 70ف ) - .غاز عديم اللو ن و
الرائحه عالي االكسده خالي من ال زيوت أو المواد القابلة لالحتراق - .
درجة النقاوة  :ال تقل عن  %99 ,5كحد أدنى - .الرطوبة  :ال تزيد عن 5
" . - Alahsaملليل تر كحد أقصى
اسطوانة "Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
غاز اكسجين طبي سعة 0 ,7م 3و ذلك طبقا للمواصفات التاليه - :السعة
 0 ,7م 3تقريبا أو ما يعادل ها باالقدام المكعبه  -الرمز الكيمائي - 02:
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ITEM DECSRIPTION
حرارة 21م الوزن الجزيئ  - 32:الوزن النوعي  1 ,105 :عند درجة
( 70ف)  -ضغط الت عبئة  :في حدود  134كجم  /سم  1900( 2رطل
 /بوصه مربعه عند درجة حرارة 21م ( 70ف ) - .غاز عديم اللو ن و
الرائحه عالي االكسده خالي من ال زيوت أو المواد القابلة لالحتراق - .
درجة النقاوة  :ال تقل عن  %99 ,5كحد أدنى - .الرطوبة  :ال تزيد عن 5
" . - Hafr Al Batinملليل تر كحد أقصى
اسطوانة "Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
غاز اكسجين طبي سعة 0 ,7م 3و ذلك طبقا للمواصفات التاليه - :السعة
 0 ,7م 3تقريبا أو ما يعادل ها باالقدام المكعبه  -الرمز الكيمائي - 02:
حرارة 21م الوزن الجزيئ  - 32:الوزن النوعي  1 ,105 :عند درجة
( 70ف)  -ضغط الت عبئة  :في حدود  134كجم  /سم  1900( 2رطل
 /بوصه مربعه عند درجة حرارة 21م ( 70ف ) - .غاز عديم اللو ن و
الرائحه عالي االكسده خالي من ال زيوت أو المواد القابلة لالحتراق - .
درجة النقاوة  :ال تقل عن  %99 ,5كحد أدنى - .الرطوبة  :ال تزيد عن 5
" . - Dammamملليل تر كحد أقصى
اسطوانة "Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
غاز اكسجين طبي سعة 0 ,7م 3و ذلك طبقا للمواصفات التاليه - :السعة
 0 ,7م 3تقريبا أو ما يعادل ها باالقدام المكعبه  -الرمز الكيمائي - 02:
حرارة 21م الوزن الجزيئ  - 32:الوزن النوعي  1 ,105 :عند درجة
( 70ف)  -ضغط الت عبئة  :في حدود  134كجم  /سم  1900( 2رطل
 /بوصه مربعه عند درجة حرارة 21م ( 70ف ) - .غاز عديم اللو ن و
الرائحه عالي االكسده خالي من ال زيوت أو المواد القابلة لالحتراق - .
درجة النقاوة  :ال تقل عن  %99 ,5كحد أدنى - .الرطوبة  :ال تزيد عن 5
"  . - Alqasimملليل تر كحد أقصى
اسطوانة "Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
غاز اكسجين طبي سعة 0 ,7م 3و ذلك طبقا للمواصفات التاليه - :السعة
 0 ,7م 3تقريبا أو ما يعادل ها باالقدام المكعبه  -الرمز الكيمائي - 02:
الوزن الجزيئ  - 32:الوزن النوعي  1 ,105 :عند درجة حرارة 21م
( 70ف)  -ضغط الت عبئة  :في حدود  134كجم  /سم  1900( 2رطل
 /بوصه مربعه عند درجة حرارة 21م ( 70ف ) - .غاز عديم اللو ن و
الرائحه عالي االكسده خالي من ال زيوت أو المواد القابلة لالحتراق - .
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8 of 51
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ITEM DECSRIPTION
عن  5درجة النقاوة  :ال تقل عن  %99 ,5كحد أدنى - .الرطوبة  :ال تزيد
" . - Hailملليل تر كحد أقصى
اسطوانة "Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
غاز اكسجين طبي سعة 0 ,7م 3و ذلك طبقا للمواصفات التاليه - :السعة
 0 ,7م 3تقريبا أو ما يعادل ها باالقدام المكعبه  -الرمز الكيمائي - 02:
الوزن الجزيئ  - 32:الوزن النوعي  1 ,105 :عند درجة حرارة 21م
( 70ف)  -ضغط الت عبئة  :في حدود  134كجم  /سم  1900( 2رطل
 /بوصه مربعه عند درجة حرارة 21م ( 70ف ) - .غاز عديم اللو ن و
الرائحه عالي االكسده خالي من ال زيوت أو المواد القابلة لالحتراق - .
عن  5درجة النقاوة  :ال تقل عن  %99 ,5كحد أدنى - .الرطوبة  :ال تزيد
" . - Asirملليل تر كحد أقصى
اسطوانة "Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
غاز اكسجين طبي سعة 0 ,7م 3و ذلك طبقا للمواصفات التاليه - :السعة
 0 ,7م 3تقريبا أو ما يعادل ها باالقدام المكعبه  -الرمز الكيمائي - 02:
حرارة 21م الوزن الجزيئ  - 32:الوزن النوعي  1 ,105 :عند درجة
( 70ف)  -ضغط الت عبئة  :في حدود  134كجم  /سم  1900( 2رطل
 /بوصه مربعه عند درجة حرارة 21م ( 70ف ) - .غاز عديم اللو ن و
الرائحه عالي االكسده خالي من ال زيوت أو المواد القابلة لالحتراق - .
درجة النقاوة  :ال تقل عن  %99 ,5كحد أدنى - .الرطوبة  :ال تزيد عن 5
" . - Najranملليل تر كحد أقصى
اسطوانة "Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
غاز اكسجين طبي سعة 0 ,7م 3و ذلك طبقا للمواصفات التاليه - :السعة
 0 ,7م 3تقريبا أو ما يعادل ها باالقدام المكعبه  -الرمز الكيمائي - 02:
الوزن الجزيئ  - 32:الوزن النوعي  1 ,105 :عند درجة حرارة 21م
( 70ف)  -ضغط الت عبئة  :في حدود  134كجم  /سم  1900( 2رطل
 /بوصه مربعه عند درجة حرارة 21م ( 70ف ) - .غاز عديم اللو ن و
الرائحه عالي االكسده خالي من ال زيوت أو المواد القابلة لالحتراق - .
عن  5درجة النقاوة  :ال تقل عن  %99 ,5كحد أدنى - .الرطوبة  :ال تزيد
"  . - madinahملليل تر كحد أقصى
"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for
اسطوانة غاز اكسجين طبي لحضانات االطفال )infant Incubators
سعه 0 ,75م 3السعة 0 ,75م 3تقريبا أو ما يعادلها باكليلو جرام طبقا
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ITEM DECSRIPTION
للموصفات التاليه - :الرمز الكيمائي  - 02:الوزن الجزئي  - 32:الوزن
النوعي  1 ,105 :عند در جة حرارة 21م ( 70ف) غاز عديم اللون و
الرئحه عالي االكسده خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال قابله
لالحتراق  - .الحجم النوعي 0 ,75 :م / 3كجم أو ما يعادلها  12 ,1قدم 3
/رطل  - .ضغط التعبئة  :في حدود  134كجم  /سم  1900 ( 2رطل /
بوصه مربع ه عند درجة حرارة 21م ( 70ف )  -درجة النقاوه  :ال تقل
 عن  %99 ,5كد أدنى  -الرطوبة  :ال تزيد عن  5ملليلتر كحد أقصى"Taif
اسطوانة غاز اكسجين طبي لحضانات االطفال سعه 0 ,75م 3السعة ,75
0م 3تقريبا أو ما يعادلها باكليلو جرام طبقا للموصفات التاليه - :الرمز
الكيمائي  - 02:الوزن الجزئي  - 32:الوزن النوعي  1 ,105 :عند در
جة حرارة 21م ( 70ف) غاز عديم اللون و الرئحه عالي االكسده خالي
من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال قابله لالحتراق  - .الحجم النوعي :
0 ,75م / 3كجم أو ما يعادلها  12 ,1قدم / 3رطل  - .ضغط التعبئة  :في
حدود  134كجم  /سم  1900 ( 2رطل  /بوصه مربع ه عند درجة
حرارة 21م ( 70ف )  -درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كد أدنى -
الرطوبة  :ال تزيد عن  5ملليلتر كحد أقصى
"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for
اسطوانة غاز اكسجين طبي لحضانات االطفال )infant Incubators
سعه 0 ,75م 3السعة 0 ,75م 3تقريبا أو ما يعادلها باكليلو جرام طبقا
للموصفات التاليه - :الرمز الكيمائي  - 02:الوزن الجزئي  - 32:الوزن
النوعي  1 ,105 :عند در جة حرارة 21م ( 70ف) غاز عديم اللون و
الرئحه عالي االكسده خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال قابله
لالحتراق  - .الحجم النوعي 0 ,75 :م / 3كجم أو ما يعادلها  12 ,1قدم 3
/رطل  - .ضغط التعبئة  :في حدود  134كجم  /سم  1900 ( 2رطل /
بوصه مربع ه عند درجة حرارة 21م ( 70ف )  -درجة النقاوه  :ال تقل
 عن  %99 ,5كد أدنى  -الرطوبة  :ال تزيد عن  5ملليلتر كحد أقصى"Dammam
"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for
اسطوانة غاز اكسجين طبي لحضانات االطفال )infant Incubators
سعه 0 ,75م 3السعة 0 ,75م 3تقريبا أو ما يعادلها باكليلو جرام طبقا
للموصفات التاليه - :الرمز الكيمائي  - 02:الوزن الجزئي  - 32:الوزن
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ITEM DECSRIPTION
النوعي  1 ,105 :عند در جة حرارة 21م ( 70ف) غاز عديم اللون و
الرئحه عالي االكسده خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال قابله
لالحتراق  - .الحجم النوعي 0 ,75 :م / 3كجم أو ما يعادلها  12 ,1قدم 3
/رطل  - .ضغط التعبئة  :في حدود  134كجم  /سم  1900 ( 2رطل /
بوصه مربع ه عند درجة حرارة 21م ( 70ف )  -درجة النقاوه  :ال تقل
 عن  %99 ,5كد أدنى  -الرطوبة  :ال تزيد عن  5ملليلتر كحد أقصى"Tabuk
"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for
اسطوانة غاز اكسجين طبي لحضانات االطفال )infant Incubators
سعه 0 ,75م 3السعة 0 ,75م 3تقريبا أو ما يعادلها باكليلو جرام طبقا
للموصفات التاليه - :الرمز الكيمائي  - 02:الوزن الجزئي  - 32:الوزن
النوعي  1 ,105 :عند در جة حرارة 21م ( 70ف) غاز عديم اللون و
الرئحه عالي االكسده خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال قابله
لالحتراق  - .الحجم النوعي 0 ,75 :م / 3كجم أو ما يعادلها  12 ,1قدم 3
/رطل  - .ضغط التعبئة  :في حدود  134كجم  /سم  1900 ( 2رطل /
بوصه مربع ه عند درجة حرارة 21م ( 70ف )  -درجة النقاوه  :ال تقل
 عن  %99 ,5كد أدنى  -الرطوبة  :ال تزيد عن  5ملليلتر كحد أقصى"Alqasim
"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for
اسطوانة غاز اكسجين طبي لحضانات االطفال )infant Incubators
سعه 0 ,75م 3السعة 0 ,75م 3تقريبا أو ما يعادلها باكليلو جرام طبقا
للموصفات التاليه - :الرمز الكيمائي  - 02:الوزن الجزئي  - 32:الوزن
النوعي  1 ,105 :عند در جة حرارة 21م ( 70ف) غاز عديم اللون و
الرئحه عالي االكسده خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال قابله
لالحتراق  - .الحجم النوعي 0 ,75 :م / 3كجم أو ما يعادلها  12 ,1قدم 3
/رطل  - .ضغط التعبئة  :في حدود  134كجم  /سم  1900 ( 2رطل /
بوصه مربع ه عند درجة حرارة 21م ( 70ف )  -درجة النقاوه  :ال تقل
 عن  %99 ,5كد أدنى  -الرطوبة  :ال تزيد عن  5ملليلتر كحد أقصى"Hail
"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for
اسطوانة غاز اكسجين طبي لحضانات االطفال )infant Incubators
سعه 0 ,75م 3السعة 0 ,75م 3تقريبا أو ما يعادلها باكليلو جرام طبقا
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11 of 51
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ITEM DECSRIPTION
للموصفات التاليه - :الرمز الكيمائي  - 02:الوزن الجزئي  - 32:الوزن
النوعي  1 ,105 :عند در جة حرارة 21م ( 70ف) غاز عديم اللون و
الرئحه عالي االكسده خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال قابله
لالحتراق  - .الحجم النوعي 0 ,75 :م / 3كجم أو ما يعادلها  12 ,1قدم 3
/رطل  - .ضغط التعبئة  :في حدود  134كجم  /سم  1900 ( 2رطل /
بوصه مربع ه عند درجة حرارة 21م ( 70ف )  -درجة النقاوه  :ال تقل
 عن  %99 ,5كد أدنى  -الرطوبة  :ال تزيد عن  5ملليلتر كحد أقصى"Asir
"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for
اسطوانة غاز اكسجين طبي لحضانات االطفال )infant Incubators
سعه 0 ,75م 3السعة 0 ,75م 3تقريبا أو ما يعادلها باكليلو جرام طبقا
للموصفات التاليه - :الرمز الكيمائي  - 02:الوزن الجزئي  - 32:الوزن
النوعي  1 ,105 :عند در جة حرارة 21م ( 70ف) غاز عديم اللون و
الرئحه عالي االكسده خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال قابله
لالحتراق  - .الحجم النوعي 0 ,75 :م / 3كجم أو ما يعادلها  12 ,1قدم 3
/رطل  - .ضغط التعبئة  :في حدود  134كجم  /سم  1900 ( 2رطل /
بوصه مربع ه عند درجة حرارة 21م ( 70ف )  -درجة النقاوه  :ال تقل
 عن  %99 ,5كد أدنى  -الرطوبة  :ال تزيد عن  5ملليلتر كحد أقصى"Najran
"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for
اسطوانة غاز اكسجين طبي لحضانات االطفال )infant Incubators
سعه 0 ,75م 3السعة 0 ,75م 3تقريبا أو ما يعادلها باكليلو جرام طبقا
للموصفات التاليه - :الرمز الكيمائي  - 02:الوزن الجزئي  - 32:الوزن
النوعي  1 ,105 :عند در جة حرارة 21م ( 70ف) غاز عديم اللون و
الرئحه عالي االكسده خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال قابله
لالحتراق  - .الحجم النوعي 0 ,75 :م / 3كجم أو ما يعادلها  12 ,1قدم 3
/رطل  - .ضغط التعبئة  :في حدود  134كجم  /سم  1900 ( 2رطل /
بوصه مربع ه عند درجة حرارة 21م ( 70ف )  -درجة النقاوه  :ال تقل
 عن  %99 ,5كد أدنى  -الرطوبة  :ال تزيد عن  5ملليلتر كحد أقصى"madinah
"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 10 m3
اسطوانة غاز طبي سعة 10م 3تقريبا  -الرمز الكيميائي  - 5:الوزن الج

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NUPCO CODE

SN

4219170416500

37

4219170421500

38
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39
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Arabia

AHG
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No Quotations
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ITEM DECSRIPTION
زئي  - 32 :الو زن النوعي  1 ,105 :عند درجة حرارة  21درجة
مئوية ( 70ف)  -ضغط التعبئــــة  :في حدود  141كجم  /سم 2000 (2
رطل /بوصة مربعة) عند درجة\ ح رارة 21م ( 70ف )  -غاز عديم
اللون و الرائحة عالي االكسدة خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال
قابلة لالحتراق  - .درجة النقاوة  :ال تقل عن  %99 ,5كحد أدنى - .
" . - Meccaالرطوبة  :ال تزيد عن  5ملليتر كح د أقصى
"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 10 m3
اسطوانة غاز طبي سعة 10م 3تقريبا  -الرمز الكيميائي  - 5:الوزن الج
زئي  - 32 :الو زن النوعي  1 ,105 :عند درجة حرارة  21درجة
مئوية ( 70ف)  -ضغط التعبئــــة  :في حدود  141كجم  /سم 2000 (2
رطل /بوصة مربعة) عند درجة\ ح رارة 21م ( 70ف )  -غاز عديم
اللون و الرائحة عالي االكسدة خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال
قابلة لالحتراق  - .درجة النقاوة  :ال تقل عن  %99 ,5كحد أدنى - .
" . - Jeddahالرطوبة  :ال تزيد عن  5ملليتر كح د أقصى
"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 10 m3
اسطوانة غاز طبي سعة 10م 3تقريبا  -الرمز الكيميائي  - 5:الوزن الج
زئي  - 32 :الو زن النوعي  1 ,105 :عند درجة حرارة  21درجة
مئوية ( 70ف)  -ضغط التعبئــــة  :في حدود  141كجم  /سم 2000 (2
رطل /بوصة مربعة) عند درجة\ ح رارة 21م ( 70ف )  -غاز عديم
اللون و الرائحة عالي االكسدة خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال
قابلة لالحتراق  - .درجة النقاوة  :ال تقل عن  %99 ,5كحد أدنى - .
" . - Alahsaالرطوبة  :ال تزيد عن  5ملليتر كح د أقصى
"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 10 m3
اسطوانة غاز طبي سعة 10م 3تقريبا  -الرمز الكيميائي  - 5:الوزن الج
زئي  - 32 :الو زن النوعي  1 ,105 :عند درجة حرارة  21درجة
مئوية ( 70ف)  -ضغط التعبئــــة  :في حدود  141كجم  /سم 2000 (2
رطل /بوصة مربعة) عند درجة\ ح رارة 21م ( 70ف )  -غاز عديم
اللون و الرائحة عالي االكسدة خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال
قابلة لالحتراق  - .درجة النقاوة  :ال تقل عن  %99 ,5كحد أدنى - .
" . - Hafr Al Batinالرطوبة  :ال تزيد عن  5ملليتر كح د أقصى
"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 10 m3
اسطوانة غاز طبي سعة 10م 3تقريبا  -الرمز الكيميائي  - 5:الوزن الج

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NUPCO CODE

SN
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4219170415500

41
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ITEM DECSRIPTION
زئي  - 32 :الو زن النوعي  1 ,105 :عند درجة حرارة  21درجة
مئوية ( 70ف)  -ضغط التعبئــــة  :في حدود  141كجم  /سم 2000 (2
رطل /بوصة مربعة) عند درجة\ ح رارة 21م ( 70ف )  -غاز عديم
اللون و الرائحة عالي االكسدة خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال
قابلة لالحتراق  - .درجة النقاوة  :ال تقل عن  %99 ,5كحد أدنى - .
" . - Qassimالرطوبة  :ال تزيد عن  5ملليتر كح د أقصى
"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 10 m3
اسطوانة غاز طبي سعة 10م 3تقريبا  -الرمز الكيميائي  - 5:الوزن الج
زئي  - 32 :الو زن النوعي  1 ,105 :عند درجة حرارة  21درجة
مئوية ( 70ف)  -ضغط التعبئــــة  :في حدود  141كجم  /سم 2000 (2
رطل /بوصة مربعة) عند درجة\ ح رارة 21م ( 70ف )  -غاز عديم
اللون و الرائحة عالي االكسدة خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد ال
قابلة لالحتراق  - .درجة النقاوة  :ال تقل عن  %99 ,5كحد أدنى - .
" . - madinahالرطوبة  :ال تزيد عن  5ملليتر كح د أقصى
اكسجين طبي سائل اكسجين طبي سائل عديم اللون و الرائحه عالي "
االكسده خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد القابلة للحتراق ط بقا
للمواصفا ت التاليه - :الرمز الكيمائي  - .02 :الوزن الجزئي - .32 :
ال تزيد عن : 5درجة النقاوه ال تقل عن  %99 ,5كحد أدنى  -الرطوبة
" - Madinahملليلتر كحد أقصى  -الوحدة :جالون
اسطوانة هواء طبي السعه 6م 3السعه 6م 3او ما يعادلها باالقدام "
المكعبه طبقا للمواصفات التاليه - :نسبة االكسجين  :اليقل م ن +21 ,5او
  %2كحد ادنى  -نسبة النتروجين  :الجزء المكمل  -نسبة اول اكسيدالكربون  10 :جزء في المليون كحد اقصى  -ض غط التعبئة  :في حدود
141كجم /س م 2000( 2رطل /بوصه مربع ه ) عند درجة حرارة
"21. - Meccaم70( 6ف)
اسطوانة هواء طبي السعه 6م 3السعه 6م 3او ما يعادلها باالقدام "
المكعبه طبقا للمواصفات التاليه - :نسبة االكسجين  :اليقل م ن +21 ,5او
  %2كحد ادنى  -نسبة النتروجين  :الجزء المكمل  -نسبة اول اكسيدالكربون  10 :جزء في المليون كحد اقصى  -ض غط التعبئة  :في حدود
141كجم /س م 2000( 2رطل /بوصه مربع ه ) عند درجة حرارة
"21. - Jeddahم70( 6ف)

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:
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NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

ITEM DECSRIPTION

NUPCO CODE

SN

اسطوانة هواء طبي السعه 6م 3السعه 6م 3او ما يعادلها باالقدام "
المكعبه طبقا للمواصفات التاليه - :نسبة االكسجين  :اليقل م ن +21 ,5او
  %2كحد ادنى  -نسبة النتروجين  :الجزء المكمل  -نسبة اول اكسيدالكربون  10 :جزء في المليون كحد اقصى  -ض غط التعبئة  :في حدود
141كجم /س م 2000( 2رطل /بوصه مربع ه ) عند درجة حرارة
"21. - Gurayatم70( 6ف)
اسطوانة هواء طبي السعه 6م 3السعه 6م 3او ما يعادلها باالقدام "
المكعبه طبقا للمواصفات التاليه - :نسبة االكسجين  :اليقل م ن +21 ,5او
  %2كحد ادنى  -نسبة النتروجين  :الجزء المكمل  -نسبة اول اكسيدالكربون  10 :جزء في المليون كحد اقصى  -ض غط التعبئة  :في حدود
141كجم /س م 2000( 2رطل /بوصه مربع ه ) عند درجة حرارة
"21. - Alahsaم70( 6ف)
اسطوانة هواء طبي السعه 6م 3السعه 6م 3او ما يعادلها باالقدام "
المكعبه طبقا للمواصفات التاليه - :نسبة االكسجين  :اليقل م ن +21 ,5او
  %2كحد ادنى  -نسبة النتروجين  :الجزء المكمل  -نسبة اول اكسيدالكربون  10 :جزء في المليون كحد اقصى  -ض غط التعبئة  :في حدود
141كجم /س م 2000( 2رطل /بوصه مربع ه ) عند درجة حرارة
"21. - Dammamم70( 6ف)
اسطوانة هواء طبي السعه 6م 3السعه 6م 3او ما يعادلها باالقدام "
المكعبه طبقا للمواصفات التاليه - :نسبة االكسجين  :اليقل م ن +21 ,5او
  %2كحد ادنى  -نسبة النتروجين  :الجزء المكمل  -نسبة اول اكسيدالكربون  10 :جزء في المليون كحد اقصى  -ض غط التعبئة  :في حدود
141كجم /س م 2000( 2رطل /بوصه مربع ه ) عند درجة حرارة
"21. - Tabukم70( 6ف)
اسطوانة هواء طبي السعه 6م 3السعه 6م 3او ما يعادلها باالقدام "
المكعبه طبقا للمواصفات التاليه - :نسبة االكسجين  :اليقل م ن +21 ,5او
  %2كحد ادنى  -نسبة النتروجين  :الجزء المكمل  -نسبة اول اكسيدالكربون  10 :جزء في المليون كحد اقصى  -ض غط التعبئة  :في حدود
141كجم /س م 2000( 2رطل /بوصه مربع ه ) عند درجة حرارة
"21. - Asirم70( 6ف)
اسطوانة هواء طبي السعه 6م 3السعه 6م 3او ما يعادلها باالقدام "
المكعبه طبقا للمواصفات التاليه - :نسبة االكسجين  :اليقل م ن +21 ,5او

4219170414700

48

4219170414800

49
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50
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ITEM DECSRIPTION
  %2كحد ادنى  -نسبة النتروجين  :الجزء المكمل  -نسبة اول اكسيدالكربون  10 :جزء في المليون كحد اقصى  -ض غط التعبئة  :في حدود
141كجم /س م 2000( 2رطل /بوصه مربع ه ) عند درجة حرارة
"21. - Najranم70( 6ف)
اسطوانة هواء طبي السعه 6م 3السعه 6م 3او ما يعادلها باالقدام المكعبه "
طبقا للمواصفات التاليه - :نسبة االكسجين  :اليقل م ن +21 ,5او %2 -
كحد ادنى  -نسبة النتروجين  :الجزء المكمل  -نسبة اول اكسيد الكربون :
 10جزء في المليون كحد اقصى  -ض غط التعبئة  :في حدود 141كجم
/س م 2000( 2رطل /بوصه مربع ه ) عند درجة حرارة 21م6
"70(. - Madinahف)
اسطوانة انتونوكس الوزن "Entonox Cylinder Size: 2.5KG ,5
الوزن الصافي للغاز التقريبي جوال 2 entonoxكجم اسطوانة انتونوكس
بنسبة 2 ,5 o2كجم ا و م ا يعادلها با لرطل وهو خليط من االكسجين
"% - Meccaنسبه  %50 n2050اكسيد النيتروز
اسطوانة انتونوكس الوزن "Entonox Cylinder Size: 2.5KG ,5
الوزن الصافي للغاز التقريبي جوال 2 entonoxكجم اسطوانة انتونوكس
بنسبة 2 ,5 o2كجم ا و م ا يعادلها با لرطل وهو خليط من االكسجين
"% - Qunfudhahنسبه  %50 n2050اكسيد النيتروز
اسطوانة انتونوكس الوزن "Entonox Cylinder Size: 2.5KG ,5
الوزن الصافي للغاز التقريبي جوال 2 entonoxكجم اسطوانة انتونوكس
بنسبة 2 ,5 o2كجم ا و م ا يعادلها با لرطل وهو خليط من االكسجين
"% - Jeddahنسبه  %50 n2050اكسيد النيتروز
اسطوانة انتونوكس الوزن "Entonox Cylinder Size: 2.5KG ,5
الوزن الصافي للغاز التقريبي جوال 2 entonoxكجم اسطوانة انتونوكس
بنسبة 2 ,5 o2كجم ا و م ا يعادلها با لرطل وهو خليط من االكسجين
"% - Dammamنسبه  %50 n2050اكسيد النيتروز
اسطوانة انتونوكس الوزن "Entonox Cylinder Size: 2.5KG ,5
الوزن الصافي للغاز التقريبي جوال 2 entonoxكجم اسطوانة انتونوكس
بنسبة 2 ,5 o2كجم ا و م ا يعادلها با لرطل وهو خليط من االكسجين
"% - Alahsaنسبه  %50 n2050اكسيد النيتروز

NUPCO TENDER:
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ITEM DECSRIPTION

NUPCO CODE

SN

اسطوانة انتونوكس الوزن "Entonox Cylinder Size: 2.5KG ,5
الوزن الصافي للغاز التقريبي جوال 2 entonoxكجم اسطوانة انتونوكس
بنسبة 2 ,5 o2كجم ا و م ا يعادلها با لرطل وهو خليط من االكسجين
"% - Tabukنسبه  %50 n2050اكسيد النيتروز
اسطوانة انتونوكس الوزن "Entonox Cylinder Size: 2.5KG ,5
الوزن الصافي للغاز التقريبي جوال 2 entonoxكجم اسطوانة انتونوكس
بنسبة 2 ,5 o2كجم ا و م ا يعادلها با لرطل وهو خليط من االكسجين
"% - Alqasimنسبه  %50 n2050اكسيد النيتروز
اسطوانة انتونوكس الوزن "Entonox Cylinder Size: 2.5KG ,5
الوزن الصافي للغاز التقريبي جوال 2 entonoxكجم اسطوانة انتونوكس
بنسبة 2 ,5 o2كجم ا و م ا يعادلها با لرطل وهو خليط من االكسجين
"% - Hailنسبه  %50 n2050اكسيد النيتروز
اسطوانة انتونوكس الوزن "Entonox Cylinder Size: 2.5KG ,5
الوزن الصافي للغاز التقريبي جوال 2 entonoxكجم اسطوانة انتونوكس
بنسبة 2 ,5 o2كجم ا و م ا يعادلها با لرطل وهو خليط من االكسجين
"% - Madinahنسبه  %50 n2050اكسيد النيتروز
وزن "Mixed Medical Gas Cylinder - weight 50 Pound
الغاز باالسطوانه  50رطل تقريبا أومايعادلها ب كجم طبقا للمكونات
التاليــه  :غاز ثان ي أكسيد الكر بون  , %10غاز الهيدروجين %3
"2( - Qunfudhahـ , )%4غاز النيتروجين (الجزءالمكمل) 0
وزن "Mixed Medical Gas Cylinder - weight 50 Pound
الغاز باالسطوانه  50رطل تقريبا أومايعادلها ب كجم طبقا للمكونات
التاليــه  :غاز ثان ي أكسيد الكر بون  , %10غاز الهيدروجين %3
"2( - madinahـ , )%4غاز النيتروجين (الجزءالمكمل) 0
اسطوانة غاز "Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 6 m3
طبي مخلوط السعه 6م 3غاز طبي مخلوط السعه 6م 3تقريبا او مايعادلها
بال اقدام ال مكعبه طبقا ل لمكونات التاليه %2 ,5 :غاز ثاني اكسيد
" - Meccaالكربون %97 ,5هواء جا
اسطوانة غاز "Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 6 m3
طبي مخلوط السعه 6م 3غاز طبي مخلوط السعه 6م 3تقريبا او مايعادلها

4219170414200
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4219170414300
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4219170414400
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ITEM DECSRIPTION
بال اقدام ال مكعبه طبقا ل لمكونات التاليه %2 ,5 :غاز ثاني اكسيد
" - Jeddahالكربون %97 ,5هواء جا
اسطوانة غاز "Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 6 m3
طبي مخلوط السعه 6م 3غاز طبي مخلوط السعه 6م 3تقريبا او مايعادلها
بال اقدام ال مكعبه طبقا ل لمكونات التاليه %2 ,5 :غاز ثاني اكسيد
" - Qunfudhahالكربون %97 ,5هواء جا
اسطوانة غاز "Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 6 m3
طبي مخلوط السعه 6م 3غاز طبي مخلوط السعه 6م 3تقريبا او مايعادلها
بال اقدام ال مكعبه طبقا ل لمكونات التاليه %2 ,5 :غاز ثاني اكسيد
" - madinahالكربون %97 ,5هواء جا
اسطوانة غاز "Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 1 m3
طبي مخلوط السعه 1م 3غاز طبي مخلوط السعه 1م 3تقربا او ما يعادلها
باالقدام الم كعبه طبقا لل مكونات التاليه %2 ,5 :غاز ثاني اكسيد الكربون
" %97 ,5 - Qunfudhahهواء جاف
اسطوانة غاز "Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 1 m3
طبي مخلوط السعه 1م 3غاز طبي مخلوط السعه 1م 3تقربا او ما يعادلها
باالقدام الم كعبه طبقا لل مكونات التاليه %2 ,5 :غاز ثاني اكسيد الكربون
" %97 ,5 - Jeddahهواء جاف
اسطوانة غاز "Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 1 m3
طبي مخلوط السعه 1م 3غاز طبي مخلوط السعه 1م 3تقربا او ما يعادلها
باالقدام الم كعبه طبقا لل مكونات التاليه %2 ,5 :غاز ثاني اكسيد الكربون
" %97 ,5 - Dammamهواء جاف
اسطوانة غاز "Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 1 m3
طبي مخلوط السعه 1م 3غاز طبي مخلوط السعه 1م 3تقربا او ما يعادلها
باالقدام الم كعبه طبقا لل مكونات التاليه %2 ,5 :غاز ثاني اكسيد الكربون
" %97 ,5 - madinahهواء جاف
(Mixed Medical Gas Cylinder - 5% Carbon Dioxide+Air
اسطوانة غاز طبي مخلوط %5ثاني اكسيد Capacity 6m3) :
 - Me ccaالكربون+هواء  /السعة 6م3
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75

4219170412600

76

4219170412700

77

4219170412800

78

4219170412900

79

4219170420700

80

4219170412400

81

4219170412300

82

4219170420600

83

4219170412100

Mixed Medical Gas Cylinder - 5% Carbon Dioxide+Air(
Capacity 6m3) : ثاني اكسيد%5 اسطوانة غاز طبي مخلوط
3م6  السعة/ هواء+ الكربون- Qu nfudhah
Mixed Medical Gas Cylinder - 5% Carbon Dioxide+Air(
Capacity 6m3) : ثاني اكسيد%5 اسطوانة غاز طبي مخلوط
3م6  السعة/ هواء+ الكربون- Je ddah
Mixed Medical Gas Cylinder - 5% Carbon Dioxide+Air(
Capacity 6m3) : ثاني اكسيد%5 اسطوانة غاز طبي مخلوط
3م6  السعة/ هواء+ الكربون- Da mmam
Mixed Medical Gas Cylinder - 5% Carbon Dioxide+Air(
Capacity 6m3) : ثاني اكسيد%5 اسطوانة غاز طبي مخلوط
3م6  السعة/ هواء+ الكربون- Na jran
Mixed Medical Gas Cylinder - 5% Carbon Dioxide+Air(
Capacity 6m3) : ثاني اكسيد%5 اسطوانة غاز طبي مخلوط
3م6  السعة/ هواء+ الكربون- ma dinah
"Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 6 m3 اسطوانة غاز
 تقريبا او ما يعادلها3م6  غاز طبي مخلوط السعه3م6 طبي مخلوط السعه
 غاز ثاني اكسيد الكربون%5 :باالقدام ال مكعبه طبقا ل لمكونات التاليه
 غاز النتروجين%95 - Mecca"
"Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 1 m اسطوانة غاز
 تقريبا او ما يعادلها3م1  غاز طبي مخلوط السعه3م1 طبي مخلوط السعه
 غاز ثاني اكسيد الكربون%5 :باالقدام الم كعبه طبقا لل مكونات التاليه
 غاز النتروجين%95 . - Mecca"
"Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 1 m اسطوانة غاز
 تقريبا او ما يعادلها3م1  غاز طبي مخلوط السعه3م1 طبي مخلوط السعه
 غاز ثاني اكسيد الكربون%5 :باالقدام الم كعبه طبقا لل مكونات التاليه
 غاز النتروجين%95 . - madinah"
"Mixed Medical Gas Cylinder - 10 % Carbon
Dioxide+19.5% Oxygen+Nitro ( Capacity 6 m3) اسطوانة
(  نيت+  اكسجين%19.5 +  ثاني اكسيدالكربون%10 غاز طبي مخلوط
)3م6  السعة- Mecca"
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No Quotations

Aldakheel Industrial Gases
Plant -Orig-
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19 of 51

1 each / Cylinder
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TENDER NAME:

ITEM DECSRIPTION

NUPCO CODE

SN

"Mixed Medical Gas Cylinder - 10 % Carbon
اسطوانة )Dioxide+19.5% Oxygen+Nitro ( Capacity 6 m3
غاز طبي مخلوط  %10ثاني اكسيدالكربون  %19.5 +اكسجين  +نيت (
" - Alqasimالسعة 6م)3
"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 8 m3
اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة 8م 3تقريبا  -الرمزالكيميائى - 5 :
الوزن ال جزئي  - 32 :الوزن النو عي  1 ,105 :عند درجة حرارة 21
درجة مئوية ( 70ف)  -ضغط التعبئة  :في حدود 141كجم/سم 2000( 2
ل  /بوصة مربعة ) عند درجة حرارة 21م ( 70ف)  -غاز ع ديم رط
اللون و الرائحة عالي االكسدة خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد
القابل ة لالحتراق  - .درجة النقاوة  :ال تقل عن  %99 ,5كحد أدنى - .
" . - Alahsaالرطوبة  :ال تزيد عن  5ملليتر كحد أقصى
"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 8 m3
اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة 8م 3تقريبا  -الرمزالكيميائى - 5 :
الوزن ال جزئي  - 32 :الوزن النو عي  1 ,105 :عند درجة حرارة 21
درجة مئوية ( 70ف)  -ضغط التعبئة  :في حدود 141كجم/سم 2000( 2
ل  /بوصة مربعة ) عند درجة حرارة 21م ( 70ف)  -غاز ع ديم رط
اللون و الرائحة عالي االكسدة خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد
القابل ة لالحتراق  - .درجة النقاوة  :ال تقل عن  %99 ,5كحد أدنى - .
" . - Hafr Al Batinالرطوبة  :ال تزيد عن  5ملليتر كحد أقصى
"Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 8 m3
اسطوانة غاز اكسجين طبي سعة 8م 3تقريبا  -الرمزالكيميائى - 5 :
الوزن ال جزئي  - 32 :الوزن النو عي  1 ,105 :عند درجة حرارة 21
درجة مئوية ( 70ف)  -ضغط التعبئة  :في حدود 141كجم/سم 2000( 2
بوصة مربعة ) عند درجة حرارة 21م ( 70ف)  -غاز ع ديم  /رط ل
اللون و الرائحة عالي االكسدة خالي من الزيوت أو الشحوم أو المواد
القابل ة لالحتراق  - .درجة النقاوة  :ال تقل عن  %99 ,5كحد أدنى - .
" . - madinahالرطوبة  :ال تزيد عن  5ملليتر كحد أقصى
اسطوانة "Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
غاز اكسيد النيتروز  12 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  12 ,5كجم او ما
يعادلها بال رطل طبقا للم واصفات التاليه - :غاز عديم اللون المذاق
مؤكسد و مضغوط الى درجة السيولة معبا داخل اسطوانات بحيث ال تقل

4219170412200

84

4219170411900

85
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VOLUME/PACK SIZE

ITEM DECSRIPTION
الضغط داخل ا السط وانة عن 50كجم /سم 750( 2رطل  /بوصة
الوزن  : n2 -مربعة) عند درجة حرارة 21م ( 70ف)  -الرمز الكيمائي
الجزئي  - 44 ,013 :الوز ن النوعي  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م
( 70ف)  -درجة النقاوة  :ال تقل عن  %99كحد ادنى بحيث تكون
االسطوانات خالية من الشوائب و أهمها اكسيد النايت ريك و الماء و
". - Meccaاالمونيا
اسطوانة "Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
غاز اكسيد النيتروز  12 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  12 ,5كجم او ما
يعادلها بال رطل طبقا للم واصفات التاليه - :غاز عديم اللون المذاق
مؤكسد و مضغوط الى درجة السيولة معبا داخل اسطوانات بحيث ال تقل
الضغط داخل ا السط وانة عن 50كجم /سم 750( 2رطل  /بوصة
الوزن  : n2 -مربعة) عند درجة حرارة 21م ( 70ف)  -الرمز الكيمائي
الجزئي  - 44 ,013 :الوز ن النوعي  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م
( 70ف)  -درجة النقاوة  :ال تقل عن  %99كحد ادنى بحيث تكون
االسطوانات خالية من الشوائب و أهمها اكسيد النايت ريك و الماء و
". - Jeddahاالمونيا
اسطوانة "Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
غاز اكسيد النيتروز  12 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  12 ,5كجم او ما
يعادلها بال رطل طبقا للم واصفات التاليه - :غاز عديم اللون المذاق
مؤكسد و مضغوط الى درجة السيولة معبا داخل اسطوانات بحيث ال تقل
الضغط داخل ا السط وانة عن 50كجم /سم 750( 2رطل  /بوصة
الوزن  : n2 -مربعة) عند درجة حرارة 21م ( 70ف)  -الرمز الكيمائي
الجزئي  - 44 ,013 :الوز ن النوعي  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م
( 70ف)  -درجة النقاوة  :ال تقل عن  %99كحد ادنى بحيث تكون
االسطوانات خالية من الشوائب و أهمها اكسيد النايت ريك و الماء و
". - Taifاالمونيا
اسطوانة "Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
غاز اكسيد النيتروز  12 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  12 ,5كجم او ما
يعادلها بال رطل طبقا للم واصفات التاليه - :غاز عديم اللون المذاق
مؤكسد و مضغوط الى درجة السيولة معبا داخل اسطوانات بحيث ال تقل
الضغط داخل ا السط وانة عن 50كجم /سم 750( 2رطل  /بوصة
الوزن  : n2 -مربعة) عند درجة حرارة 21م ( 70ف)  -الرمز الكيمائي
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ITEM DECSRIPTION
الجزئي  - 44 ,013 :الوز ن النوعي  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م
( 70ف)  -درجة النقاوة  :ال تقل عن  %99كحد ادنى بحيث تكون
االسطوانات خالية من الشوائب و أهمها اكسيد النايت ريك و الماء و
". - Alqasimاالمونيا
اسطوانة "Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
غاز اكسيد النيتروز  12 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  12 ,5كجم او ما
يعادلها بال رطل طبقا للم واصفات التاليه - :غاز عديم اللون المذاق
مؤكسد و مضغوط الى درجة السيولة معبا داخل اسطوانات بحيث ال تقل
الضغط داخل ا السط وانة عن 50كجم /سم 750( 2رطل  /بوصة
الوزن  : n2 -مربعة) عند درجة حرارة 21م ( 70ف)  -الرمز الكيمائي
الجزئي  - 44 ,013 :الوز ن النوعي  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م
( 70ف)  -درجة النقاوة  :ال تقل عن  %99كحد ادنى بحيث تكون
االسطوانات خالية من الشوائب و أهمها اكسيد النايت ريك و الماء و
". - Hailاالمونيا
اسطوانة "Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
غاز اكسيد النيتروز  12 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  12 ,5كجم او ما
يعادلها بال رطل طبقا للم واصفات التاليه - :غاز عديم اللون المذاق
مؤكسد و مضغوط الى درجة السيولة معبا داخل اسطوانات بحيث ال تقل
الضغط داخل ا السط وانة عن 50كجم /سم 750( 2رطل  /بوصة
الوزن  : n2 -مربعة) عند درجة حرارة 21م ( 70ف)  -الرمز الكيمائي
الجزئي  - 44 ,013 :الوز ن النوعي  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م
( 70ف)  -درجة النقاوة  :ال تقل عن  %99كحد ادنى بحيث تكون
االسطوانات خالية من الشوائب و أهمها اكسيد النايت ريك و الماء و
". - Asirاالمونيا
اسطوانة "Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
غاز اكسيد النيتروز  12 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  12 ,5كجم او ما
يعادلها بال رطل طبقا للم واصفات التاليه - :غاز عديم اللون المذاق
مؤكسد و مضغوط الى درجة السيولة معبا داخل اسطوانات بحيث ال تقل
الضغط داخل ا السط وانة عن 50كجم /سم 750( 2رطل  /بوصة
الوزن  : n2 -مربعة) عند درجة حرارة 21م ( 70ف)  -الرمز الكيمائي
الجزئي  - 44 ,013 :الوز ن النوعي  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م
( 70ف)  -درجة النقاوة  :ال تقل عن  %99كحد ادنى بحيث تكون
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clouds of the universe for
gases -Orig-

No Quotations

22 of 51
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ITEM DECSRIPTION
االسطوانات خالية من الشوائب و أهمها اكسيد النايت ريك و الماء و
". - Bishaاالمونيا
اسطوانة "Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
غاز اكسيد النيتروز  12 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  12 ,5كجم او ما
يعادلها بال رطل طبقا للم واصفات التاليه - :غاز عديم اللون المذاق
مؤكسد و مضغوط الى درجة السيولة معبا داخل اسطوانات بحيث ال تقل
الضغط داخل ا السط وانة عن 50كجم /سم 750( 2رطل  /بوصة
الوزن  : n2 -مربعة) عند درجة حرارة 21م ( 70ف)  -الرمز الكيمائي
الجزئي  - 44 ,013 :الوز ن النوعي  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م
( 70ف)  -درجة النقاوة  :ال تقل عن  %99كحد ادنى بحيث تكون
االسطوانات خالية من الشوائب و أهمها اكسيد النايت ريك و الماء و
". - Qunfudhahاالمونيا
اسطوانة "Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
غاز اكسيد النيتروز  12 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  12 ,5كجم او ما
يعادلها بال رطل طبقا للم واصفات التاليه - :غاز عديم اللون المذاق
مؤكسد و مضغوط الى درجة السيولة معبا داخل اسطوانات بحيث ال تقل
الضغط داخل ا السط وانة عن 50كجم /سم 750( 2رطل  /بوصة
الوزن  : n2 -مربعة) عند درجة حرارة 21م ( 70ف)  -الرمز الكيمائي
الجزئي  - 44 ,013 :الوز ن النوعي  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م
( 70ف)  -درجة النقاوة  :ال تقل عن  %99كحد ادنى بحيث تكون
االسطوانات خالية من الشوائب و أهمها اكسيد النايت ريك و الماء و
". - madinahاالمونيا
اسطوانة "Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
غاز اكسيد النيتروز  12 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  12 ,5كجم او ما
يعادلها بال رطل طبقا للم واصفات التاليه - :غاز عديم اللون المذاق
مؤكسد و مضغوط الى درجة السيولة معبا داخل اسطوانات بحيث ال تقل
الضغط داخل ا السط وانة عن 50كجم /سم 750( 2رطل  /بوصة
الوزن  : n2 -مربعة) عند درجة حرارة 21م ( 70ف)  -الرمز الكيمائي
الجزئي  - 44 ,013 :الوز ن النوعي  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م
( 70ف)  -درجة النقاوة  :ال تقل عن  %99كحد ادنى بحيث تكون
االسطوانات خالية من الشوائب و أهمها اكسيد النايت ريك و الماء و
". - joufاالمونيا
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اسطوانة غاز "Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
اكسيد النيتروز  2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  2 ,5كجم تقريبا أو ما
يعادل ه ا بالرطل طبق للمواصفات التاليه - :غاز عديم اللون حلو المذاق
مؤكسد و مضغوط الى درجة السيولة معبه داخل اسطوانات بحيث ال يقل
الضغط داخل االسطوانة عن 50كجم/سم  750( 2رطل /بوصة مربعة
الوزن  )"""" : n20 -عند درجة حرارة 21م ( 70ف)  -الرمز الكيمائي
الجزئي  - 44 ,013 :الوز ن النوعي  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م
( 70ف)  -درجة النقاوه  :التقل عن  %99كحد ادنى بحيث تكون
االسطوانات خ ا ليه من الشوائب و أهمها ا كسيد النايتريك و الماء و
" . - Tabukاالمونيا
اسطوانة غاز "Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
اكسيد النيتروز  2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  2 ,5كجم تقريبا أو ما
يعادل ه ا بالرطل طبق للمواصفات التاليه - :غاز عديم اللون حلو المذاق
مؤكسد و مضغوط الى درجة السيولة معبه داخل اسطوانات بحيث ال يقل
الضغط داخل االسطوانة عن 50كجم/سم  750( 2رطل /بوصة مربعة
الوزن  )"""" : n20 -عند درجة حرارة 21م ( 70ف)  -الرمز الكيمائي
الجزئي  - 44 ,013 :الوز ن النوعي  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م
( 70ف)  -درجة النقاوه  :التقل عن  %99كحد ادنى بحيث تكون
االسطوانات خ ا ليه من الشوائب و أهمها ا كسيد النايتريك و الماء و
" . - Meccaاالمونيا
اسطوانة غاز "Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
اكسيد النيتروز  2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  2 ,5كجم تقريبا أو ما
يعادل ه ا بالرطل طبق للمواصفات التاليه - :غاز عديم اللون حلو المذاق
مؤكسد و مضغوط الى درجة السيولة معبه داخل اسطوانات بحيث ال يقل
الضغط داخل االسطوانة عن 50كجم/سم  750( 2رطل /بوصة مربعة
الوزن  )"""" : n20 -عند درجة حرارة 21م ( 70ف)  -الرمز الكيمائي
الجزئي  - 44 ,013 :الوز ن النوعي  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م
( 70ف)  -درجة النقاوه  :التقل عن  %99كحد ادنى بحيث تكون
االسطوانات خ ا ليه من الشوائب و أهمها ا كسيد النايتريك و الماء و
" . - Jeddahاالمونيا
اسطوانة غاز "Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
اكسيد النيتروز  2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  2 ,5كجم تقريبا أو ما
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يعادل ه ا بالرطل طبق للمواصفات التاليه - :غاز عديم اللون حلو المذاق
مؤكسد و مضغوط الى درجة السيولة معبه داخل اسطوانات بحيث ال يقل
الضغط داخل االسطوانة عن 50كجم/سم  750( 2رطل /بوصة مربعة
الوزن  )"""" : n20 -عند درجة حرارة 21م ( 70ف)  -الرمز الكيمائي
الجزئي  - 44 ,013 :الوز ن النوعي  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م
( 70ف)  -درجة النقاوه  :التقل عن  %99كحد ادنى بحيث تكون
االسطوانات خ ا ليه من الشوائب و أهمها ا كسيد النايتريك و الماء و
" . - Taifاالمونيا
اسطوانة غاز "Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
اكسيد النيتروز  2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  2 ,5كجم تقريبا أو ما
يعادل ه ا بالرطل طبق للمواصفات التاليه - :غاز عديم اللون حلو المذاق
مؤكسد و مضغوط الى درجة السيولة معبه داخل اسطوانات بحيث ال يقل
الضغط داخل االسطوانة عن 50كجم/سم  750( 2رطل /بوصة مربعة
الوزن  )"""" : n20 -عند درجة حرارة 21م ( 70ف)  -الرمز الكيمائي
الجزئي  - 44 ,013 :الوز ن النوعي  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م
( 70ف)  -درجة النقاوه  :التقل عن  %99كحد ادنى بحيث تكون
االسطوانات خ ا ليه من الشوائب و أهمها ا كسيد النايتريك و الماء و
" . - Alahsaاالمونيا
اسطوانة غاز "Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
اكسيد النيتروز  2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  2 ,5كجم تقريبا أو ما
يعادل ه ا بالرطل طبق للمواصفات التاليه - :غاز عديم اللون حلو المذاق
مؤكسد و مضغوط الى درجة السيولة معبه داخل اسطوانات بحيث ال يقل
الضغط داخل االسطوانة عن 50كجم/سم  750( 2رطل /بوصة مربعة
الوزن  )"""" : n20 -عند درجة حرارة 21م ( 70ف)  -الرمز الكيمائي
الجزئي  - 44 ,013 :الوز ن النوعي  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م
( 70ف)  -درجة النقاوه  :التقل عن  %99كحد ادنى بحيث تكون
االسطوانات خ ا ليه من الشوائب و أهمها ا كسيد النايتريك و الماء و
" . - Dammamاالمونيا
اسطوانة غاز "Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
اكسيد النيتروز  2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  2 ,5كجم تقريبا أو ما
يعادل ه ا بالرطل طبق للمواصفات التاليه - :غاز عديم اللون حلو المذاق
مؤكسد و مضغوط الى درجة السيولة معبه داخل اسطوانات بحيث ال يقل
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الضغط داخل االسطوانة عن 50كجم/سم  750( 2رطل /بوصة مربعة
الوزن  )"""" : n20 -عند درجة حرارة 21م ( 70ف)  -الرمز الكيمائي
الجزئي  - 44 ,013 :الوز ن النوعي  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م
( 70ف)  -درجة النقاوه  :التقل عن  %99كحد ادنى بحيث تكون
االسطوانات خ ا ليه من الشوائب و أهمها ا كسيد النايتريك و الماء و
" . - Alqasimاالمونيا
اسطوانة غاز "Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
اكسيد النيتروز  2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  2 ,5كجم تقريبا أو ما
يعادل ه ا بالرطل طبق للمواصفات التاليه - :غاز عديم اللون حلو المذاق
مؤكسد و مضغوط الى درجة السيولة معبه داخل اسطوانات بحيث ال يقل
الضغط داخل االسطوانة عن 50كجم/سم  750( 2رطل /بوصة مربعة
الوزن  )"""" : n20 -عند درجة حرارة 21م ( 70ف)  -الرمز الكيمائي
الجزئي  - 44 ,013 :الوز ن النوعي  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م
( 70ف)  -درجة النقاوه  :التقل عن  %99كحد ادنى بحيث تكون
االسطوانات خ ا ليه من الشوائب و أهمها ا كسيد النايتريك و الماء و
" . - Hailاالمونيا
اسطوانة غاز "Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
اكسيد النيتروز  2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة  2 ,5كجم تقريبا أو ما
يعادل ه ا بالرطل طبق للمواصفات التاليه - :غاز عديم اللون حلو المذاق
مؤكسد و مضغوط الى درجة السيولة معبه داخل اسطوانات بحيث ال يقل
الضغط داخل االسطوانة عن 50كجم/سم  750( 2رطل /بوصة مربعة
الوزن  )"""" : n20 -عند درجة حرارة 21م ( 70ف)  -الرمز الكيمائي
الجزئي  - 44 ,013 :الوز ن النوعي  1 ,536 :عند درجة حرارة 21م
( 70ف)  -درجة النقاوه  :التقل عن  %99كحد ادنى بحيث تكون
االسطوانات خ ا ليه من الشوائب و أهمها ا كسيد النايتريك و الماء و
" . - Joufاالمونيا
"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون الطبي 25كجم وزن الغاز االسطوانه
25كجم تقر يبا ا و ما يعادلها بالرطل طبقا للموصفات التاليه - :غاز عديم
الرمز الكيمائي . -اللون و الرئحه غير قابل لالشتعال و مسال بضغط عالي
ا لحجم النوعي  - . 44 ,01:الوزن النوعي  1 ,519 :عند : co2. -
درجة حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري
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التقريبي  58كجم/سم  830( 2ر طل /بوصة مربعه او ذلك عند درجة
  .حرا رة 21م ( 70ف)  -درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ادنىال رطوبة  :ال تزيد عن  57جزء في المل يون كحد اقصى (0 ,044
". - Meccaملليتر ام /لتر غاز )
"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون الطبي 25كجم وزن الغاز االسطوانه
25كجم تقر يبا ا و ما يعادلها بالرطل طبقا للموصفات التاليه - :غاز عديم
الرمز الكيمائي . -اللون و الرئحه غير قابل لالشتعال و مسال بضغط عالي
ا لحجم النوعي  - . 44 ,01:الوزن النوعي  1 ,519 :عند : co2. -
درجة حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري
التقريبي  58كجم/سم  830( 2ر طل /بوصة مربعه او ذلك عند درجة
  .حرا رة 21م ( 70ف)  -درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ادنىال رطوبة  :ال تزيد عن  57جزء في المل يون كحد اقصى (0 ,044
". - Jeddahملليتر ام /لتر غاز )
"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون الطبي 25كجم وزن الغاز االسطوانه
25كجم تقر يبا ا و ما يعادلها بالرطل طبقا للموصفات التاليه - :غاز عديم
الرمز الكيمائي . -اللون و الرئحه غير قابل لالشتعال و مسال بضغط عالي
ا لحجم النوعي  - . 44 ,01:الوزن النوعي  1 ,519 :عند : co2. -
درجة حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري
التقريبي  58كجم/سم  830( 2ر طل /بوصة مربعه او ذلك عند درجة
  .حرا رة 21م ( 70ف)  -درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ادنىال رطوبة  :ال تزيد عن  57جزء في المل يون كحد اقصى (0 ,044
". - Taifملليتر ام /لتر غاز )
"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون الطبي 25كجم وزن الغاز االسطوانه
25كجم تقر يبا ا و ما يعادلها بالرطل طبقا للموصفات التاليه - :غاز عديم
الرمز الكيمائي . -اللون و الرئحه غير قابل لالشتعال و مسال بضغط عالي
ا لحجم النوعي  - . 44 ,01:الوزن النوعي  1 ,519 :عند : co2. -
درجة حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري
التقريبي  58كجم/سم  830( 2ر طل /بوصة مربعه او ذلك عند درجة
 . -حرا رة 21م ( 70ف)  -درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ادنى
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ال رطوبة  :ال تزيد عن  57جزء في المل يون كحد اقصى (0 ,044
". - Alahsaملليتر ام /لتر غاز )
"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون الطبي 25كجم وزن الغاز االسطوانه
25كجم تقر يبا ا و ما يعادلها بالرطل طبقا للموصفات التاليه - :غاز عديم
الرمز الكيمائي . -اللون و الرئحه غير قابل لالشتعال و مسال بضغط عالي
ا لحجم النوعي  - . 44 ,01:الوزن النوعي  1 ,519 :عند : co2. -
درجة حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري
التقريبي  58كجم/سم  830( 2ر طل /بوصة مربعه او ذلك عند درجة
  .حرا رة 21م ( 70ف)  -درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ادنىال رطوبة  :ال تزيد عن  57جزء في المل يون كحد اقصى (0 ,044
". - Hafr Al Batinملليتر ام /لتر غاز )
"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون الطبي 25كجم وزن الغاز االسطوانه
25كجم تقر يبا ا و ما يعادلها بالرطل طبقا للموصفات التاليه - :غاز عديم
الرمز الكيمائي . -اللون و الرئحه غير قابل لالشتعال و مسال بضغط عالي
ا لحجم النوعي  - . 44 ,01:الوزن النوعي  1 ,519 :عند : co2. -
درجة حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري
التقريبي  58كجم/سم  830( 2ر طل /بوصة مربعه او ذلك عند درجة
  .حرا رة 21م ( 70ف)  -درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ادنىال رطوبة  :ال تزيد عن  57جزء في المل يون كحد اقصى (0 ,044
". - Dammamملليتر ام /لتر غاز )
"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون الطبي 25كجم وزن الغاز االسطوانه
25كجم تقر يبا ا و ما يعادلها بالرطل طبقا للموصفات التاليه - :غاز عديم
الرمز الكيمائي . -اللون و الرئحه غير قابل لالشتعال و مسال بضغط عالي
ا لحجم النوعي  - . 44 ,01:الوزن النوعي  1 ,519 :عند : co2. -
درجة حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري
التقريبي  58كجم/سم  830( 2ر طل /بوصة مربعه او ذلك عند درجة
  .حرا رة 21م ( 70ف)  -درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ادنىال رطوبة  :ال تزيد عن  57جزء في المل يون كحد اقصى (0 ,044
". - Qurayyatملليتر ام /لتر غاز )
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"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون الطبي 25كجم وزن الغاز االسطوانه
25كجم تقر يبا ا و ما يعادلها بالرطل طبقا للموصفات التاليه - :غاز عديم
الرمز الكيمائي . -اللون و الرئحه غير قابل لالشتعال و مسال بضغط عالي
ا لحجم النوعي  - . 44 ,01:الوزن النوعي  1 ,519 :عند : co2. -
درجة حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري
التقريبي  58كجم/سم  830( 2ر طل /بوصة مربعه او ذلك عند درجة
  .حرا رة 21م ( 70ف)  -درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ادنىال رطوبة  :ال تزيد عن  57جزء في المل يون كحد اقصى (0 ,044
". - Ararملليتر ام /لتر غاز )
"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون الطبي 25كجم وزن الغاز االسطوانه
25كجم تقر يبا ا و ما يعادلها بالرطل طبقا للموصفات التاليه - :غاز عديم
الرمز الكيمائي . -اللون و الرئحه غير قابل لالشتعال و مسال بضغط عالي
ا لحجم النوعي  - . 44 ,01:الوزن النوعي  1 ,519 :عند : co2. -
درجة حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري
التقريبي  58كجم/سم  830( 2ر طل /بوصة مربعه او ذلك عند درجة
  .حرا رة 21م ( 70ف)  -درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ادنىال رطوبة  :ال تزيد عن  57جزء في المل يون كحد اقصى (0 ,044
". - Alqasimملليتر ام /لتر غاز )
"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون الطبي 25كجم وزن الغاز االسطوانه
25كجم تقر يبا ا و ما يعادلها بالرطل طبقا للموصفات التاليه - :غاز عديم
الرمز الكيمائي . -اللون و الرئحه غير قابل لالشتعال و مسال بضغط عالي
ا لحجم النوعي  - . 44 ,01:الوزن النوعي  1 ,519 :عند : co2. -
درجة حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري
التقريبي  58كجم/سم  830( 2ر طل /بوصة مربعه او ذلك عند درجة
  .حرا رة 21م ( 70ف)  -درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ادنىال رطوبة  :ال تزيد عن  57جزء في المل يون كحد اقصى (0 ,044
". - Hailملليتر ام /لتر غاز )
"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون الطبي 25كجم وزن الغاز االسطوانه
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25كجم تقر يبا ا و ما يعادلها بالرطل طبقا للموصفات التاليه - :غاز عديم
الرمز الكيمائي . -اللون و الرئحه غير قابل لالشتعال و مسال بضغط عالي
ا لحجم النوعي  - . 44 ,01:الوزن النوعي  1 ,519 :عند : co2. -
درجة حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري
التقريبي  58كجم/سم  830( 2ر طل /بوصة مربعه او ذلك عند درجة
  .حرا رة 21م ( 70ف)  -درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ادنىال رطوبة  :ال تزيد عن  57جزء في المل يون كحد اقصى (0 ,044
". - Asirملليتر ام /لتر غاز )
"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون الطبي 25كجم وزن الغاز االسطوانه
25كجم تقر يبا ا و ما يعادلها بالرطل طبقا للموصفات التاليه - :غاز عديم
الرمز الكيمائي . -اللون و الرئحه غير قابل لالشتعال و مسال بضغط عالي
ا لحجم النوعي  - . 44 ,01:الوزن النوعي  1 ,519 :عند : co2. -
درجة حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري
التقريبي  58كجم/سم  830( 2ر طل /بوصة مربعه او ذلك عند درجة
  .حرا رة 21م ( 70ف)  -درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ادنىال رطوبة  :ال تزيد عن  57جزء في المل يون كحد اقصى (0 ,044
". - Najranملليتر ام /لتر غاز )
"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون الطبي 25كجم وزن الغاز االسطوانه
25كجم تقر يبا ا و ما يعادلها بالرطل طبقا للموصفات التاليه - :غاز عديم
الرمز الكيمائي . -اللون و الرئحه غير قابل لالشتعال و مسال بضغط عالي
ا لحجم النوعي  - . 44 ,01:الوزن النوعي  1 ,519 :عند : co2. -
درجة حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري
التقريبي  58كجم/سم  830( 2ر طل /بوصة مربعه او ذلك عند درجة
  .حرا رة 21م ( 70ف)  -درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ادنىال رطوبة  :ال تزيد عن  57جزء في المل يون كحد اقصى (0 ,044
". - Madinahملليتر ام /لتر غاز )
"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون الطبي 25كجم وزن الغاز االسطوانه
25كجم تقر يبا ا و ما يعادلها بالرطل طبقا للموصفات التاليه - :غاز عديم
الرمز الكيمائي . -اللون و الرئحه غير قابل لالشتعال و مسال بضغط عالي
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ا لحجم النوعي  - . 44 ,01:الوزن النوعي  1 ,519 :عند : co2. -
درجة حرارة 21م ( 70ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري
التقريبي  58كجم/سم  830( 2ر طل /بوصة مربعه او ذلك عند درجة
  .حرا رة 21م ( 70ف)  -درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ادنىال رطوبة  :ال تزيد عن  57جزء في المل يون كحد اقصى (0 ,044
". - Joufملليتر ام /لتر غاز )
"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون 2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة ,5
2كجم تقريبا او ما يعادلها ب الرطل طبق للمواصفات التاليه - :غاز عديم
الرمز الكيمائي  -اللون و الرائحه غير قابل لالشتعال و مسال بضغط عالي
الحج م النوعي  - 44 ,01:الوزن النوعي  1 ,519:عند درجة :co2 -
حرارة 21م 70( 6ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري التقربي
58كجم /س م 830( 2رطل /بو صة مربعه ) و ذلك عند درجة حرارة
21م 70( 6ف)  -درجة النقاوة  :التقل عن  %5, 99كحد أدني -
اليزيد عن  57جزء ب المليون كحد أقصى ( 0 ,044ملليجرام :الرطوبة
" / - Taifلتر غاز)
"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون 2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة ,5
2كجم تقريبا او ما يعادلها ب الرطل طبق للمواصفات التاليه - :غاز عديم
الرمز الكيمائي  -اللون و الرائحه غير قابل لالشتعال و مسال بضغط عالي
الحج م النوعي  - 44 ,01:الوزن النوعي  1 ,519:عند درجة :co2 -
حرارة 21م 70( 6ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري التقربي
58كجم /س م 830( 2رطل /بو صة مربعه ) و ذلك عند درجة حرارة
21م 70( 6ف)  -درجة النقاوة  :التقل عن  %5, 99كحد أدني -
اليزيد عن  57جزء ب المليون كحد أقصى ( 0 ,044ملليجرام :الرطوبة
" / - Alahsaلتر غاز)
"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون 2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة ,5
2كجم تقريبا او ما يعادلها ب الرطل طبق للمواصفات التاليه - :غاز عديم
الرمز الكيمائي  -اللون و الرائحه غير قابل لالشتعال و مسال بضغط عالي
الحج م النوعي  - 44 ,01:الوزن النوعي  1 ,519:عند درجة :co2 -
حرارة 21م 70( 6ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري التقربي
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58كجم /س م 830( 2رطل /بو صة مربعه ) و ذلك عند درجة حرارة
21م 70( 6ف)  -درجة النقاوة  :التقل عن  %5, 99كحد أدني -
اليزيد عن  57جزء ب المليون كحد أقصى ( 0 ,044ملليجرام :الرطوبة
" / - Hafr Al Batinلتر غاز)
"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون 2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة ,5
2كجم تقريبا او ما يعادلها ب الرطل طبق للمواصفات التاليه - :غاز عديم
الرمز الكيمائي  -اللون و الرائحه غير قابل لالشتعال و مسال بضغط عالي
الحج م النوعي  - 44 ,01:الوزن النوعي  1 ,519:عند درجة :co2 -
حرارة 21م 70( 6ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري التقربي
58كجم /س م 830( 2رطل /بو صة مربعه ) و ذلك عند درجة حرارة
21م 70( 6ف)  -درجة النقاوة  :التقل عن  %5, 99كحد أدني -
اليزيد عن  57جزء ب المليون كحد أقصى ( 0 ,044ملليجرام :الرطوبة
" / - Dammamلتر غاز)
"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون 2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة ,5
2كجم تقريبا او ما يعادلها ب الرطل طبق للمواصفات التاليه - :غاز عديم
الرمز الكيمائي  -اللون و الرائحه غير قابل لالشتعال و مسال بضغط عالي
الحج م النوعي  - 44 ,01:الوزن النوعي  1 ,519:عند درجة :co2 -
حرارة 21م 70( 6ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري التقربي
58كجم /س م 830( 2رطل /بو صة مربعه ) و ذلك عند درجة حرارة
21م 70( 6ف)  -درجة النقاوة  :التقل عن  %5, 99كحد أدني -
اليزيد عن  57جزء ب المليون كحد أقصى ( 0 ,044ملليجرام :الرطوبة
" / - Qurayyatلتر غاز)
"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون 2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة ,5
2كجم تقريبا او ما يعادلها ب الرطل طبق للمواصفات التاليه - :غاز عديم
الرمز الكيمائي  -اللون و الرائحه غير قابل لالشتعال و مسال بضغط عالي
الحج م النوعي  - 44 ,01:الوزن النوعي  1 ,519:عند درجة :co2 -
حرارة 21م 70( 6ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري التقربي
58كجم /س م 830( 2رطل /بو صة مربعه ) و ذلك عند درجة حرارة
21م 70( 6ف)  -درجة النقاوة  :التقل عن  %5, 99كحد أدني -
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اليزيد عن  57جزء ب المليون كحد أقصى ( 0 ,044ملليجرام :الرطوبة
" / - Ararلتر غاز)
"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون 2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة ,5
2كجم تقريبا او ما يعادلها ب الرطل طبق للمواصفات التاليه - :غاز عديم
الرمز الكيمائي  -اللون و الرائحه غير قابل لالشتعال و مسال بضغط عالي
الحج م النوعي  - 44 ,01:الوزن النوعي  1 ,519:عند درجة :co2 -
حرارة 21م 70( 6ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري التقربي
58كجم /س م 830( 2رطل /بو صة مربعه ) و ذلك عند درجة حرارة
21م 70( 6ف)  -درجة النقاوة  :التقل عن  %5, 99كحد أدني -
اليزيد عن  57جزء ب المليون كحد أقصى ( 0 ,044ملليجرام :الرطوبة
" / - Alqasimلتر غاز)
"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون 2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة ,5
2كجم تقريبا او ما يعادلها ب الرطل طبق للمواصفات التاليه - :غاز عديم
الرمز الكيمائي  -اللون و الرائحه غير قابل لالشتعال و مسال بضغط عالي
الحج م النوعي  - 44 ,01:الوزن النوعي  1 ,519:عند درجة :co2 -
حرارة 21م 70( 6ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري التقربي
58كجم /س م 830( 2رطل /بو صة مربعه ) و ذلك عند درجة حرارة
21م 70( 6ف)  -درجة النقاوة  :التقل عن  %5, 99كحد أدني -
اليزيد عن  57جزء ب المليون كحد أقصى ( 0 ,044ملليجرام :الرطوبة
" / - Hailلتر غاز)
"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون 2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة ,5
2كجم تقريبا او ما يعادلها ب الرطل طبق للمواصفات التاليه - :غاز عديم
الرمز الكيمائي  -اللون و الرائحه غير قابل لالشتعال و مسال بضغط عالي
الحج م النوعي  - 44 ,01:الوزن النوعي  1 ,519:عند درجة :co2 -
حرارة 21م 70( 6ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري التقربي
58كجم /س م 830( 2رطل /بو صة مربعه ) و ذلك عند درجة حرارة
21م 70( 6ف)  -درجة النقاوة  :التقل عن  %5, 99كحد أدني -
اليزيد عن  57جزء ب المليون كحد أقصى ( 0 ,044ملليجرام :الرطوبة
" / - Najranلتر غاز)
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"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون 2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة ,5
2كجم تقريبا او ما يعادلها ب الرطل طبق للمواصفات التاليه - :غاز عديم
الرمز الكيمائي  -اللون و الرائحه غير قابل لالشتعال و مسال بضغط عالي
الحج م النوعي  - 44 ,01:الوزن النوعي  1 ,519:عند درجة :co2 -
حرارة 21م 70( 6ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري التقربي
58كجم /س م 830( 2رطل /بو صة مربعه ) و ذلك عند درجة حرارة
21م 70( 6ف)  -درجة النقاوة  :التقل عن  %5, 99كحد أدني -
اليزيد عن  57جزء ب المليون كحد أقصى ( 0 ,044ملليجرام :الرطوبة
" / - madinahلتر غاز)
"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون 2 ,5كجم وزن الغاز باالسطوانة ,5
2كجم تقريبا او ما يعادلها ب الرطل طبق للمواصفات التاليه - :غاز عديم
الرمز الكيمائي  -اللون و الرائحه غير قابل لالشتعال و مسال بضغط عالي
الحج م النوعي  - 44 ,01:الوزن النوعي  1 ,519:عند درجة :co2 -
حرارة 21م 70( 6ف)  -ضغط التعبئة :عند الضغط البخاري التقربي
58كجم /س م 830( 2رطل /بو صة مربعه ) و ذلك عند درجة حرارة
21م 70( 6ف)  -درجة النقاوة  :التقل عن  %5, 99كحد أدني -
اليزيد عن  57جزء ب المليون كحد أقصى ( 0 ,044ملليجرام :الرطوبة
" / - Joufلتر غاز)
ثاني "Medical Carbon Dioxide (liquid) - Capacity 25Kg
أكسيد الكربون الطبي السائل السعة  25كجم  /طبقا للمواصفات التاليه- :
عديم اللون و الرائحة غي ر قابل لالشتعال و مسال بضغط عالي - .الرمز
الحجم النوعي 3 ,55:م /كجم ( 8,8قدم /رطل) -الوزن  :co 2. -الكيمائي
النوعي  1 ,519:عند درجة حرارة -70( - ,21ف) -الرطوبة  :ال تزيد
  ).عن  57جزء في المليون كحد أقصى ( 0 ,044ملليجرام/لتر غاز"Mecca
ثاني "Medical Carbon Dioxide (liquid) - Capacity 25Kg
أكسيد الكربون الطبي السائل السعة  25كجم  /طبقا للمواصفات التاليه- :
عديم اللون و الرائحة غي ر قابل لالشتعال و مسال بضغط عالي - .الرمز
الحجم النوعي 3 ,55:م /كجم ( 8,8قدم /رطل) -الوزن  :co 2. -الكيمائي
النوعي  1 ,519:عند درجة حرارة -70( - ,21ف) -الرطوبة  :ال تزيد

4219170420200

130

4219170422200

131

4219170408000

132

4219170408100

133

No Quotations

No Quotations

No Quotations

33 of 51

July 28, 2020
www.nupco.com

NPT 0043/19
MEDICAL GASSES

TENDER FINAL AWARDING
COUNTRY

MANUFACTURE

VENDOR NAME

VOLUME/PACK SIZE

Saudi
Arabia

Aldakheel
Industrial Gases
Plant

Aldakheel Industrial Gases
Plant -Orig-

1 each / Cylinder

Saudi
Arabia

Aldakheel
Industrial Gases
Plant

No Quotations

No Quotations
Aldakheel Industrial Gases
Plant -OrigNo Quotations

No Quotations

34 of 51

1 each / Cylinder

ITEM DECSRIPTION
  ).عن  57جزء في المليون كحد أقصى ( 0 ,044ملليجرام/لتر غاز"Tabuk
ثاني "Medical Carbon Dioxide (liquid) - Capacity 25Kg
أكسيد الكربون الطبي السائل السعة  25كجم  /طبقا للمواصفات التاليه- :
عديم اللون و الرائحة غي ر قابل لالشتعال و مسال بضغط عالي - .الرمز
رطل) -الوزن  /الحجم النوعي 3 ,55:م /كجم ( 8,8قدم :co 2. -الكيمائي
النوعي  1 ,519:عند درجة حرارة -70( - ,21ف) -الرطوبة  :ال تزيد
  ).عن  57جزء في المليون كحد أقصى ( 0 ,044ملليجرام/لتر غاز"madinah
ثاني "Medical Carbon Dioxide (liquid) - Capacity 25Kg
أكسيد الكربون الطبي السائل السعة  25كجم  /طبقا للمواصفات التاليه- :
عديم اللون و الرائحة غي ر قابل لالشتعال و مسال بضغط عالي - .الرمز
الحجم النوعي 3 ,55:م /كجم ( 8,8قدم /رطل) -الوزن  :co 2. -الكيمائي
النوعي  1 ,519:عند درجة حرارة -70( - ,21ف) -الرطوبة  :ال تزيد
  ).عن  57جزء في المليون كحد أقصى ( 0 ,044ملليجرام/لتر غاز"Jouf
Hydrogen Gas Cylinder (99.99%) - Capacity 6 m3
% - Meccaإسطوانةغاز هيدرجين سعة 6م 3نقاوة99.99
Hydrogen Gas Cylinder (99.99%) - Capacity 6 m3
% - madinahإسطوانةغاز هيدرجين سعة 6م 3نقاوة99.99
"Medical Nitrous Oxide (liquid ) *Fill in the MOH
اكسيد النيتروز الطبي سائل طبقا للموصفات healthcare centre site
التاليه - :غاز عديم اللون حلو ا لمذاق مؤكسد و مضغوط الى درجة
السيوله  -خالي من الشوائب و اهمها اكسيد النايتريك و الماء و االمونيا -
الوزن الجزئي  - 44 ,013 :الوزن النوعي  : n 20 - :الرمز الكي مائي
 1 ,536عند درجة حرارة 21م 70( 6ف )  -درجة النقاوه  :ال تقل عن
 % 99كحد ادنى  -الوحدة  :جالون امريكي * (يتم التعبئة داخل ال منشأة
" - Riyadhالطبية)
"Medical Nitrous Oxide (liquid ) *Fill in the MOH
اكسيد النيتروز الطبي سائل طبقا للموصفات healthcare centre site
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التاليه - :غاز عديم اللون حلو ا لمذاق مؤكسد و مضغوط الى درجة
السيوله  -خالي من الشوائب و اهمها اكسيد النايتريك و الماء و االمونيا -
الوزن الجزئي  - 44 ,013 :الوزن النوعي  : n 20 - :الرمز الكي مائي
 1 ,536عند درجة حرارة 21م 70( 6ف )  -درجة النقاوه  :ال تقل عن
 % 99كحد ادنى  -الوحدة  :جالون امريكي * (يتم التعبئة داخل ال منشأة
" - Dammamالطبية)
"Medical Nitrous Oxide (liquid ) *Fill in the MOH
اكسيد النيتروز الطبي سائل طبقا للموصفات healthcare centre site
التاليه - :غاز عديم اللون حلو ا لمذاق مؤكسد و مضغوط الى درجة
السيوله  -خالي من الشوائب و اهمها اكسيد النايتريك و الماء و االمونيا -
الوزن الجزئي  - 44 ,013 :الوزن النوعي  : n 20 - :الرمز الكي مائي
 1 ,536عند درجة حرارة 21م 70( 6ف )  -درجة النقاوه  :ال تقل عن
 % 99كحد ادنى  -الوحدة  :جالون امريكي * (يتم التعبئة داخل ال منشأة
" - Jeddahالطبية)
"Medical Nitrous Oxide (liquid ) *Fill in the MOH
اكسيد النيتروز الطبي سائل طبقا للموصفات healthcare centre site
التاليه - :غاز عديم اللون حلو ا لمذاق مؤكسد و مضغوط الى درجة
السيوله  -خالي من الشوائب و اهمها اكسيد النايتريك و الماء و االمونيا -
الوزن الجزئي  - 44 ,013 :الوزن النوعي  : n 20 - :الرمز الكي مائي
 1 ,536عند درجة حرارة 21م 70( 6ف )  -درجة النقاوه  :ال تقل عن
 % 99كحد ادنى  -الوحدة  :جالون امريكي * (يتم التعبئة داخل ال منشأة
" - madinahالطبية)
"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55
اسطوانة ثاني اكسيد الكربون )m3 ( for infant Incubators
لحضنات االطفال 0 55م 3ال سعه 0 ,55م 3تقريبا او ما يعادلها بالكيلو
جرام طبقا للمواصفات التاليه - :عديم اللون و الرائحه غير قابل لالشتعال
الحجم النوعي  : co 2 - ,01 :و مسال بضغط عالي  - .الرمز الكيمائي
 - 44الوزن النوعي  1 ,19 5 :عند درجة حرارة 21م 70( 6ف) -
درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ادنى  -الرطوبة  :ال تزيد عن 57
". - Riyadhجزء في المليون كحد اقصى ( 0 ,044ملليجرام /لتر غاز )
"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55
اسطوانة ثاني اكسيد الكربون )m3 ( for infant Incubators
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لحضنات االطفال 0 55م 3ال سعه 0 ,55م 3تقريبا او ما يعادلها بالكيلو
جرام طبقا للمواصفات التاليه - :عديم اللون و الرائحه غير قابل لالشتعال
الحجم النوعي  : co 2 - ,01 :و مسال بضغط عالي  - .الرمز الكيمائي
 - 44الوزن النوعي  1 ,19 5 :عند درجة حرارة 21م 70( 6ف) -
درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ادنى  -الرطوبة  :ال تزيد عن 57
". - Alahsaجزء في المليون كحد اقصى ( 0 ,044ملليجرام /لتر غاز )
"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55
اسطوانة ثاني اكسيد الكربون )m3 ( for infant Incubators
لحضنات االطفال 0 55م 3ال سعه 0 ,55م 3تقريبا او ما يعادلها بالكيلو
جرام طبقا للمواصفات التاليه - :عديم اللون و الرائحه غير قابل لالشتعال
الحجم النوعي  : co 2 - ,01 :و مسال بضغط عالي  - .الرمز الكيمائي
 - 44الوزن النوعي  1 ,19 5 :عند درجة حرارة 21م 70( 6ف) -
درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ادنى  -الرطوبة  :ال تزيد عن 57
". - Bishaجزء في المليون كحد اقصى ( 0 ,044ملليجرام /لتر غاز )
"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55
اسطوانة ثاني اكسيد الكربون )m3 ( for infant Incubators
لحضنات االطفال 0 55م 3ال سعه 0 ,55م 3تقريبا او ما يعادلها بالكيلو
جرام طبقا للمواصفات التاليه - :عديم اللون و الرائحه غير قابل لالشتعال
الحجم النوعي  : co 2 - ,01 :و مسال بضغط عالي  - .الرمز الكيمائي
 - 44الوزن النوعي  1 ,19 5 :عند درجة حرارة 21م 70( 6ف) -
درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ادنى  -الرطوبة  :ال تزيد عن 57
 .جزء في المليون كحد اقصى ( 0 ,044ملليجرام /لتر غاز )"Dammam
"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55
اسطوانة ثاني اكسيد الكربون )m3 ( for infant Incubators
لحضنات االطفال 0 55م 3ال سعه 0 ,55م 3تقريبا او ما يعادلها بالكيلو
جرام طبقا للمواصفات التاليه - :عديم اللون و الرائحه غير قابل لالشتعال
الحجم النوعي  : co 2 - ,01 :و مسال بضغط عالي  - .الرمز الكيمائي
 - 44الوزن النوعي  1 ,19 5 :عند درجة حرارة 21م 70( 6ف) -
درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ادنى  -الرطوبة  :ال تزيد عن 57
". - Ararجزء في المليون كحد اقصى ( 0 ,044ملليجرام /لتر غاز )
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"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55
اسطوانة ثاني اكسيد الكربون )m3 ( for infant Incubators
لحضنات االطفال 0 55م 3ال سعه 0 ,55م 3تقريبا او ما يعادلها بالكيلو
جرام طبقا للمواصفات التاليه - :عديم اللون و الرائحه غير قابل لالشتعال
الحجم النوعي  : co 2 - ,01 :و مسال بضغط عالي  - .الرمز الكيمائي
 - 44الوزن النوعي  1 ,19 5 :عند درجة حرارة 21م 70( 6ف) -
درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ادنى  -الرطوبة  :ال تزيد عن 57
 .جزء في المليون كحد اقصى ( 0 ,044ملليجرام /لتر غاز )"Alqasim
"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55 m3
اسطوانة ثاني اكسيد الكربون لحضنات )( for infant Incubators
االطفال 0 55م 3ال سعه 0 ,55م 3تقريبا او ما يعادلها بالكيلو جرام طبقا
للمواصفات التاليه - :عديم اللون و الرائحه غير قابل لالشتعال و مسال
الحجم النوعي  : co 2 - - 44 ,01 :بضغط عالي  - .الرمز الكيمائي
الوزن النوعي  1 ,19 5 :عند درجة حرارة 21م 70( 6ف)  -درجة
النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ادنى  -الرطوبة  :ال تزيد عن  57جزء
". - Hailفي المليون كحد اقصى ( 0 ,044ملليجرام /لتر غاز )
"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55 m3
اسطوانة ثاني اكسيد الكربون لحضنات )( for infant Incubators
االطفال 0 55م 3ال سعه 0 ,55م 3تقريبا او ما يعادلها بالكيلو جرام طبقا
للمواصفات التاليه - :عديم اللون و الرائحه غير قابل لالشتعال و مسال
الحجم النوعي  : co 2 - - 44 ,01 :بضغط عالي  - .الرمز الكيمائي
الوزن النوعي  1 ,19 5 :عند درجة حرارة 21م 70( 6ف)  -درجة
النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ادنى  -الرطوبة  :ال تزيد عن  57جزء
". - madinahفي المليون كحد اقصى ( 0 ,044ملليجرام /لتر غاز )
"Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55
اسطوانة ثاني اكسيد الكربون )m3 ( for infant Incubators
لحضنات االطفال 0 55م 3ال سعه 0 ,55م 3تقريبا او ما يعادلها بالكيلو
جرام طبقا للمواصفات التاليه - :عديم اللون و الرائحه غير قابل لالشتعال
الحجم النوعي  : co 2 - ,01 :و مسال بضغط عالي  - .الرمز الكيمائي
 - 44الوزن النوعي  1 ,19 5 :عند درجة حرارة 21م 70( 6ف) -
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درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,5كحد ادنى  -الرطوبة  :ال تزيد عن 57
". - joufجزء في المليون كحد اقصى ( 0 ,044ملليجرام /لتر غاز )
اسطوانة غاز النيتروجين الطبي السعه 6م 3غاز النيتروجين الطبي "
السعه 6م 3تقريبا او ما يعادلها باالقدا المكعبه طبقا للمواصفات التاليه- :
الوزن الجزئي  - 28 ,01 :الوزن النوعي  : n2 - :الرمز الكي مائي
عديم اللون و  0 ,9685عند درجة حرار ة 21م70( 6ف )  -غاز
الرائحه و معب ئه تحت ضغط عالي  - .ضغط التعبئة  :في حدود
141كجم/سم 2000( 2رطل /بوص ه مربعه) عند درجة حرارة 21م 6
(70ف) - .درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,999كحد ادنى  -نسبة
االكسجين  :ال ي زيد عن  5جزء في المليون كحد اقصى  -نسبة الرطوبة
" : - Me ccaال تزيد عن  5جزء في المليون كحد اقصى
اسطوانة غاز النيتروجين الطبي السعه 6م 3غاز النيتروجين الطبي "
السعه 6م 3تقريبا او ما يعادلها باالقدا المكعبه طبقا للمواصفات التاليه- :
الوزن الجزئي  - 28 ,01 :الوزن النوعي  : n2 - :الرمز الكي مائي
عديم اللون و  0 ,9685عند درجة حرار ة 21م70( 6ف )  -غاز
الرائحه و معب ئه تحت ضغط عالي  - .ضغط التعبئة  :في حدود
141كجم/سم 2000( 2رطل /بوص ه مربعه) عند درجة حرارة 21م 6
(70ف) - .درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,999كحد ادنى  -نسبة
االكسجين  :ال ي زيد عن  5جزء في المليون كحد اقصى  -نسبة الرطوبة
" : - Qa ssimال تزيد عن  5جزء في المليون كحد اقصى
اسطوانة غاز النيتروجين الطبي السعه 6م 3غاز النيتروجين الطبي "
السعه 6م 3تقريبا او ما يعادلها باالقدا المكعبه طبقا للمواصفات التاليه- :
الوزن الجزئي  - 28 ,01 :الوزن النوعي  : n2 - :الرمز الكي مائي
عديم اللون و  0 ,9685عند درجة حرار ة 21م70( 6ف )  -غاز
الرائحه و معب ئه تحت ضغط عالي  - .ضغط التعبئة  :في حدود
141كجم/سم 2000( 2رطل /بوص ه مربعه) عند درجة حرارة 21م 6
(70ف) - .درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,999كحد ادنى  -نسبة
االكسجين  :ال ي زيد عن  5جزء في المليون كحد اقصى  -نسبة الرطوبة
" : - As irال تزيد عن  5جزء في المليون كحد اقصى
اسطوانة غاز النيتروجين الطبي السعه 6م 3غاز النيتروجين الطبي "
السعه 6م 3تقريبا او ما يعادلها باالقدا المكعبه طبقا للمواصفات التاليه- :
الوزن الجزئي  - 28 ,01 :الوزن النوعي  : n2 - :الرمز الكي مائي
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عديم اللون و  0 ,9685عند درجة حرار ة 21م70( 6ف )  -غاز
الرائحه و معب ئه تحت ضغط عالي  - .ضغط التعبئة  :في حدود
141كجم/سم 2000( 2رطل /بوص ه مربعه) عند درجة حرارة 21م 6
(70ف) - .درجة النقاوه  :ال تقل عن  %99 ,999كحد ادنى  -نسبة
االكسجين  :ال ي زيد عن  5جزء في المليون كحد اقصى  -نسبة الرطوبة
" : - Na jranال تزيد عن  5جزء في المليون كحد اقصى
اسطوانة غاز النيتروجين الطبي السعه 6م 3السعه 6م 3تقريبا او ما "
  : n 2يعادلها باالقدام المكعبه طبقا للمواصفات التاليه - :الرمز الكيمائيالنزن ال جزيئ  - 28 ,01 :الوزن النوعي  0 ,9685 :عند درجة
حرارة 21م70( 6ف)  -غاز عديم اللون عديم الرائحه و معبئه تحت
ضغط عالي  - .ضغط التعبئة  :في حدود 141كجم/سم 2000( 2رطل
/بوصه مربعه ) عند درجة حرارة 21م70( 6ف)  -درجة النق اوه  :ال
تقل عن  %99 ,95كحد ادنى  -ن سبة االكسجين :ال تزيد عن %. ,05
كحد اقص ى  -نسبة الرطوبة  :ال تزيد عن  26 ,5جزء في المليون كحد
" "" - Riyadhاقصى
اسطوانة غاز النيتروجين الطبي السعه 6م 3السعه 6م 3تقريبا او ما "
  : n 2يعادلها باالقدام المكعبه طبقا للمواصفات التاليه - :الرمز الكيمائيالنزن ال جزيئ  - 28 ,01 :الوزن النوعي  0 ,9685 :عند درجة
حرارة 21م70( 6ف)  -غاز عديم اللون عديم الرائحه و معبئه تحت
ضغط عالي  - .ضغط التعبئة  :في حدود 141كجم/سم 2000( 2رطل
/بوصه مربعه ) عند درجة حرارة 21م70( 6ف)  -درجة النق اوه  :ال
تقل عن  %99 ,95كحد ادنى  -ن سبة االكسجين :ال تزيد عن %. ,05
كحد اقص ى  -نسبة الرطوبة  :ال تزيد عن  26 ,5جزء في المليون كحد
" "" - Meccaاقصى
اسطوانة غاز النيتروجين الطبي السعه 6م 3السعه 6م 3تقريبا او ما "
  : n 2يعادلها باالقدام المكعبه طبقا للمواصفات التاليه - :الرمز الكيمائيالنزن ال جزيئ  - 28 ,01 :الوزن النوعي  0 ,9685 :عند درجة
حرارة 21م70( 6ف)  -غاز عديم اللون عديم الرائحه و معبئه تحت
ضغط عالي  - .ضغط التعبئة  :في حدود 141كجم/سم 2000( 2رطل
/بوصه مربعه ) عند درجة حرارة 21م70( 6ف)  -درجة النق اوه  :ال
تقل عن  %99 ,95كحد ادنى  -ن سبة االكسجين :ال تزيد عن %. ,05
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VOLUME/PACK SIZE

ITEM DECSRIPTION
كحد اقص ى  -نسبة الرطوبة  :ال تزيد عن  26 ,5جزء في المليون كحد
" "" - Hafr Al Batinاقصى
اسطوانة غاز النيتروجين الطبي السعه 6م 3السعه 6م 3تقريبا او ما "
  : n 2يعادلها باالقدام المكعبه طبقا للمواصفات التاليه - :الرمز الكيمائيالنزن ال جزيئ  - 28 ,01 :الوزن النوعي  0 ,9685 :عند درجة
حرارة 21م70( 6ف)  -غاز عديم اللون عديم الرائحه و معبئه تحت
ضغط عالي  - .ضغط التعبئة  :في حدود 141كجم/سم 2000( 2رطل
/بوصه مربعه ) عند درجة حرارة 21م70( 6ف)  -درجة النق اوه  :ال
تقل عن  %99 ,95كحد ادنى  -ن سبة االكسجين :ال تزيد عن %. ,05
كحد اقص ى  -نسبة الرطوبة  :ال تزيد عن  26 ,5جزء في المليون كحد
" "" - Alahsaاقصى
اسطوانة غاز النيتروجين الطبي السعه 6م 3السعه 6م 3تقريبا او ما "
  : n 2يعادلها باالقدام المكعبه طبقا للمواصفات التاليه - :الرمز الكيمائيالنزن ال جزيئ  - 28 ,01 :الوزن النوعي  0 ,9685 :عند درجة
حرارة 21م70( 6ف)  -غاز عديم اللون عديم الرائحه و معبئه تحت
ضغط عالي  - .ضغط التعبئة  :في حدود 141كجم/سم 2000( 2رطل
/بوصه مربعه ) عند درجة حرارة 21م70( 6ف)  -درجة النق اوه  :ال
تقل عن  %99 ,95كحد ادنى  -ن سبة االكسجين :ال تزيد عن %. ,05
كحد اقص ى  -نسبة الرطوبة  :ال تزيد عن  26 ,5جزء في المليون كحد
" "" - Taifاقصى
اسطوانة غاز النيتروجين الطبي السعه 6م 3السعه 6م 3تقريبا او ما "
  : n 2يعادلها باالقدام المكعبه طبقا للمواصفات التاليه - :الرمز الكيمائيالنزن ال جزيئ  - 28 ,01 :الوزن النوعي  0 ,9685 :عند درجة
حرارة 21م70( 6ف)  -غاز عديم اللون عديم الرائحه و معبئه تحت
ضغط عالي  - .ضغط التعبئة  :في حدود 141كجم/سم 2000( 2رطل
/بوصه مربعه ) عند درجة حرارة 21م70( 6ف)  -درجة النق اوه  :ال
تقل عن  %99 ,95كحد ادنى  -ن سبة االكسجين :ال تزيد عن %. ,05
كحد اقص ى  -نسبة الرطوبة  :ال تزيد عن  26 ,5جزء في المليون كحد
" "" - Dammamاقصى
اسطوانة غاز النيتروجين الطبي السعه 6م 3السعه 6م 3تقريبا او ما "
  : n 2يعادلها باالقدام المكعبه طبقا للمواصفات التاليه - :الرمز الكيمائيالنزن ال جزيئ  - 28 ,01 :الوزن النوعي  0 ,9685 :عند درجة

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NUPCO CODE

SN

4219170406000

158

4219170406100

159

4219170406200

160

4219170406300

161
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Saudi
Arabia

OTHERS

VENDOR NAME

VOLUME/PACK SIZE

No Quotations

clouds of the universe for
gases -Orig-

No Quotations

No Quotations

41 of 51

1 each / Cylinder

ITEM DECSRIPTION
حرارة 21م70( 6ف)  -غاز عديم اللون عديم الرائحه و معبئه تحت
ضغط عالي  - .ضغط التعبئة  :في حدود 141كجم/سم 2000( 2رطل
/بوصه مربعه ) عند درجة حرارة 21م70( 6ف)  -درجة النق اوه  :ال
تقل عن  %99 ,95كحد ادنى  -ن سبة االكسجين :ال تزيد عن %. ,05
كحد اقص ى  -نسبة الرطوبة  :ال تزيد عن  26 ,5جزء في المليون كحد
" "" - Alqasimاقصى
اسطوانة غاز النيتروجين الطبي السعه 6م 3السعه 6م 3تقريبا او ما "
  : n 2يعادلها باالقدام المكعبه طبقا للمواصفات التاليه - :الرمز الكيمائيالنزن ال جزيئ  - 28 ,01 :الوزن النوعي  0 ,9685 :عند درجة
حرارة 21م70( 6ف)  -غاز عديم اللون عديم الرائحه و معبئه تحت
ضغط عالي  - .ضغط التعبئة  :في حدود 141كجم/سم 2000( 2رطل
/بوصه مربعه ) عند درجة حرارة 21م70( 6ف)  -درجة النق اوه  :ال
تقل عن  %99 ,95كحد ادنى  -ن سبة االكسجين :ال تزيد عن %. ,05
كحد اقص ى  -نسبة الرطوبة  :ال تزيد عن  26 ,5جزء في المليون كحد
" "" - Asirاقصى
اسطوانة غاز النيتروجين الطبي السعه 6م 3السعه 6م 3تقريبا او ما "
  : n 2يعادلها باالقدام المكعبه طبقا للمواصفات التاليه - :الرمز الكيمائيالنزن ال جزيئ  - 28 ,01 :الوزن النوعي  0 ,9685 :عند درجة
حرارة 21م70( 6ف)  -غاز عديم اللون عديم الرائحه و معبئه تحت
ضغط عالي  - .ضغط التعبئة  :في حدود 141كجم/سم 2000( 2رطل
/بوصه مربعه ) عند درجة حرارة 21م70( 6ف)  -درجة النق اوه  :ال
تقل عن  %99 ,95كحد ادنى  -ن سبة االكسجين :ال تزيد عن %. ,05
كحد اقص ى  -نسبة الرطوبة  :ال تزيد عن  26 ,5جزء في المليون كحد
" "" - Madinahاقصى
"Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare
نيتروجين طبي سائل طبقا للمواصفات التاليه - :عديم ا centre site
الوزن الجزيئ  : n2 - - 28 ,01 :للون و الرائحه  -الرمز الك يمائي
الوزن النوعي  0 ,9685 :عند درجة حرارة 21م70( 6ف) -
 الوحــــــــدة  :جالون امريكي * (يتم التعبئة داخل المنش أة الطبية)"Riyadh
"Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare
نيتروجين طبي سائل طبقا للمواصفات التاليه - :عديم ا centre site

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NUPCO CODE

SN

4219170406400

162

4219170419700

163

4219170404900

164

4219170405000

165
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Abdullah Hashim Industrial
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Arabia

AHG
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1 each / Cylinder

ITEM DECSRIPTION
الوزن الجزيئ  : n2 - - 28 ,01 :للون و الرائحه  -الرمز الك يمائي
الوزن النوعي  0 ,9685 :عند درجة حرارة 21م70( 6ف) -
 الوحــــــــدة  :جالون امريكي * (يتم التعبئة داخل المنش أة الطبية)"Taif
"Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare
نيتروجين طبي سائل طبقا للمواصفات التاليه - :عديم ا centre site
الوزن الجزيئ  : n2 - - 28 ,01 :للون و الرائحه  -الرمز الك يمائي
الوزن النوعي  0 ,9685 :عند درجة حرارة 21م70( 6ف) -
 الوحــــــــدة  :جالون امريكي * (يتم التعبئة داخل المنش أة الطبية)"alahsa
"Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare
نيتروجين طبي سائل طبقا للمواصفات التاليه - :عديم ا centre site
الوزن الجزيئ  : n2 - - 28 ,01 :للون و الرائحه  -الرمز الك يمائي
الوزن النوعي  0 ,9685 :عند درجة حرارة 21م70( 6ف) -
 الوحــــــــدة  :جالون امريكي * (يتم التعبئة داخل المنش أة الطبية)"Dammam
"Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare
نيتروجين طبي سائل طبقا للمواصفات التاليه - :عديم ا centre site
الوزن الجزيئ  : n2 - - 28 ,01 :للون و الرائحه  -الرمز الك يمائي
الوزن النوعي  0 ,9685 :عند درجة حرارة 21م70( 6ف) -
 الوحــــــــدة  :جالون امريكي * (يتم التعبئة داخل المنش أة الطبية)"Tabuk
"Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare
نيتروجين طبي سائل طبقا للمواصفات التاليه - :عديم ا centre site
الوزن الجزيئ  : n2 - - 28 ,01 :للون و الرائحه  -الرمز الك يمائي
الوزن النوعي  0 ,9685 :عند درجة حرارة 21م70( 6ف) -
 الوحــــــــدة  :جالون امريكي * (يتم التعبئة داخل المنش أة الطبية)"Alqasim
"Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare
نيتروجين طبي سائل طبقا للمواصفات التاليه - :عديم ا centre site
الوزن الجزيئ  : n2 - - 28 ,01 :للون و الرائحه  -الرمز الك يمائي

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NUPCO CODE

SN

4219170405100

166

4219170405200

167

4219170405300

168

4219170405400

169

4219170405500
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Arabia

Aldakheel
Industrial Gases
Plant

VENDOR NAME

VOLUME/PACK SIZE

No Quotations
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No Quotations

No Quotations

No Quotations

No Quotations
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1 each / US gallon

ITEM DECSRIPTION
الوزن النوعي  0 ,9685 :عند درجة حرارة 21م70( 6ف) -
 الوحــــــــدة  :جالون امريكي * (يتم التعبئة داخل المنش أة الطبية)"Asir
"Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare
نيتروجين طبي سائل طبقا للمواصفات التاليه - :عديم ا centre site
الوزن الجزيئ  : n2 - - 28 ,01 :للون و الرائحه  -الرمز الك يمائي
الوزن النوعي  0 ,9685 :عند درجة حرارة 21م70( 6ف) -
 الوحــــــــدة  :جالون امريكي * (يتم التعبئة داخل المنش أة الطبية)"Najran
"Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare
نيتروجين طبي سائل طبقا للمواصفات التاليه - :عديم ا centre site
الوزن الجزيئ  : n2 - - 28 ,01 :للون و الرائحه  -الرمز الك يمائي
الوزن النوعي  0 ,9685 :عند درجة حرارة 21م70( 6ف) -
 الوحــــــــدة  :جالون امريكي * (يتم التعبئة داخل المنش أة الطبية)"Madinah
اسطوانة غاز "Propane Gas Cylinder - Weight 50 Pound
البروبان وزن الغاز  50رطل وزن الغاز باالسطوانة  50رطل تقريبا او
  :c3h8ما يعادله ب كجم طبقا للمواصف ات التاليه - :الرمز الكيمائي" - Meccaالوزن الجزيئ 44 ,096 :
اسطوانة غاز "Propane Gas Cylinder - Weight 50 Pound
البروبان وزن الغاز  50رطل وزن الغاز باالسطوانة  50رطل تقريبا او
  :c3h8ما يعادله ب كجم طبقا للمواصف ات التاليه - :الرمز الكيمائي" - Alahsaالوزن الجزيئ 44 ,096 :
اسطوانة غاز "Propane Gas Cylinder - Weight 50 Pound
البروبان وزن الغاز  50رطل وزن الغاز باالسطوانة  50رطل تقريبا او
  :c3h8ما يعادله ب كجم طبقا للمواصف ات التاليه - :الرمز الكيمائي" - Najranالوزن الجزيئ 44 ,096 :
اسطوانة غاز "Propane Gas Cylinder - Weight 50 Pound
البروبان وزن الغاز  50رطل وزن الغاز باالسطوانة  50رطل تقريبا او
  :c3h8ما يعادله ب كجم طبقا للمواصف ات التاليه - :الرمز الكيمائي" - Dammamالوزن الجزيئ 44 ,096 :
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4219170405600
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NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

ITEM DECSRIPTION

NUPCO CODE

SN

اسطوانة غاز "Propane Gas Cylinder - Weight 50 Pound
البروبان وزن الغاز  50رطل وزن الغاز باالسطوانة  50رطل تقريبا او
  :c3h8ما يعادله ب كجم طبقا للمواصف ات التاليه - :الرمز الكيمائي" - madinahالوزن الجزيئ 44 ,096 :
اسطوانة غاز "Butane Gas Cylinder - Weight 50 Pound
البيوتان الوزن  50رطل  -وزن الغاز باالسطوانه  50رطل تقريبا او ما
  : c4h10يعادلها ب كج م ط بقا للمواصفا ت التاليه - :الرمز الكيمائي" - Madinahالوزن الجزيئ 58 ,124 :
اسطوانة غاز "Acetylene Gas Cylinder - Weight 5 Kg
االستيلين وزن الغاز  5كجم وزن الغاز باالسطوانة 5كجم تقريبا او ما
يعادله بالرطل طبق ا للمواصفات التاليه - :غاز عديم اللون قابل لالشتعال
الوزن الجزيئ  - 26 ,04 :الوزن النوعي  - : c2h2 - :الرمز الكيمائي
 0 ,9092عند درج ة حرارة 21م70( 6ف)  -در جت النقاوه  :ال تقل
". - Jeddahعن  %99 ,5كحد ادنى
اسطوانة غاز "Acetylene Gas Cylinder - Weight 5 Kg
االستيلين وزن الغاز  5كجم وزن الغاز باالسطوانة 5كجم تقريبا او ما
يعادله بالرطل طبق ا للمواصفات التاليه - :غاز عديم اللون قابل لالشتعال
الوزن الجزيئ  - 26 ,04 :الوزن النوعي  - : c2h2 - :الرمز الكيمائي
 0 ,9092عند درج ة حرارة 21م70( 6ف)  -در جت النقاوه  :ال تقل
". - Ararعن  %99 ,5كحد ادنى
اسطوانة غاز "Acetylene Gas Cylinder - Weight 5 Kg
االستيلين وزن الغاز  5كجم وزن الغاز باالسطوانة 5كجم تقريبا او ما
يعادله بالرطل طبق ا للمواصفات التاليه - :غاز عديم اللون قابل لالشتعال
الوزن الجزيئ  - 26 ,04 :الوزن النوعي  - : c2h2 - :الرمز الكيمائي
 0 ,9092عند درج ة حرارة 21م70( 6ف)  -در جت النقاوه  :ال تقل
". - Alahsaعن  %99 ,5كحد ادنى
اسطوانة غاز االستيلين "Acetylene Gas Cylinder - Weight 5 Kg
وزن الغاز  5كجم وزن الغاز باالسطوانة 5كجم تقريبا او ما يعادله
بالرطل طبق ا للمواصفات التاليه - :غاز عديم اللون قابل لالشتعال -
الوزن الجزيئ  - 26 ,04 :الوزن النوعي  : c2h2 - :الرمز الكيمائي
 0 ,9092عند درج ة حرارة 21م70( 6ف)  -در جت النقاوه  :ال تقل
". - madinahعن  %99 ,5كحد ادنى

4219170419500

177

4219170419400

178

4219170404200

179

4219170404300

180

4219170404400

181

4219170419300

182
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183

4219170419200

184

4219170403600

185

4219170403700

186

4219170403800

187

4219170403900

188

4219170404000

189

4219170404100

190

4219170419100

191

4219170422600

"Medical Ethylene Gas Cylinder - Weight 15 Kg اسطوانة
كجم15 كجم وزن الغاز باالسطوانه15 غاز االيثيلين الطبي وزن الغاز
 الرمز الكيمائي- :تقريبا او ما يع ادلها بالرطل طبقا للمواصفات التاليه
:c2h4 - 8 :  الحجم النوعي- 28 ,054 : الوزن الجزيئ, 13 قدم مكعب
ف70( 6م21 جرام """") عند درج ة حرارة/  مل ليلتر861 ,51 رطل/)
- 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
99.99  نقاوه3م6  غاز الهليوم- Qassim
Helium Gas Cylinder (99.99%) - Capacity 6 m3 إسطوانه
99.99  نقاوه3م6  غاز الهليوم- Hafr Al Batin
Helium Gas Cylinder (99.99%) - Capacity 6 m3 إسطوانه
99.99  نقاوه3م6  غاز الهليوم- Dammam
Helium Gas Cylinder (99.99%) - Capacity 6 m3 إسطوانه
99.99  نقاوه3م6  غاز الهليوم- Arar
Helium Gas Cylinder (99.99%) - Capacity 6 m3 إسطوانه
99.99  نقاوه3م6  غاز الهليوم- Najran
Helium Gas Cylinder (99.99%) - Capacity 6 m3 إسطوانه غاز
99.99  نقاوه3م6  الهليوم- madinah
ARGON PURITY 99.9999 % IMPURI-ASEER

192

4219170422700

ARGON PURITY 99.9999 % IMPURI-MADIN

15 each / Pallet

193

4219170422800

ARGON PURITY 99.9999 % IMPURI-DAMMA

15 each / Pallet

194

4219170422900

ARGON PURITY 99.9999 % IMPURI-JAZAN

15 each / Pallet

195

4219170423000

ARGON PURITY 99.9999 % IMPURI-MAKKA

15 each / Pallet
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VOLUME/PACK SIZE

VENDOR NAME

MANUFACTURE

COUNTRY

AHG

Saudi
Arabia

OTHERS

Saudi
Arabia
Saudi
Arabia
Saudi
Arabia
Saudi
Arabia
Saudi
Arabia
Saudi
Arabia

No Quotations

1 each / Cylinder

Abdullah Hashim Industrial
Gases -OrigNo Quotations
No Quotations
No Quotations
No Quotations
No Quotations

1 each / Cylinder
15 each / Pallet

clouds of the universe for
gases -Origsaudi industrial gas
company -Origsaudi industrial gas
company -Origsaudi industrial gas
company -Origsaudi industrial gas
company -Origsaudi industrial gas
company -Orig-
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196

4219170423100

ARGON PURITY 99.9999 % IMPURI-RIYAD

15 each / Pallet

Linde-Sigas

197

4219170423200

ARGON PURITY 99.9999 % IMPURI-TABUK

15 each / Pallet

198

4219170423300

ARGON PURITY 99.9999 % IMPURI-QASSI

15 each / Pallet

199

4219170423400

ARGON PURITY 99.999 % IMPURITIES-ASEER

1 each / Cylinder

200

4219170423500

ARGON PURITY 99.999 % IMPURITIES-MADIN

1 each / Cylinder

201

4219170423600

ARGON PURITY 99.999 % IMPURITIES-DAMMA

15 each / Pallet

202

4219170423700

ARGON PURITY 99.999 % IMPURITIES-JAZAN

1 each / Cylinder

203

4219170423800

ARGON PURITY 99.999 % IMPURITIES-JEDDA

15 each / Pallet

204

4219170423900

ARGON PURITY 99.999 % IMPURITIES-MAKKA

15 each / Pallet

205

4219170424000

ARGON PURITY 99.999 % IMPURITIES-RIYAD

15 each / Pallet

206

4219170424100

ARGON PURITY 99.999 % IMPURITIES-TABUK

15 each / Pallet

207

4219170424200

ARGON PURITY 99.999 % IMPURITIES-QASSI

15 each / Pallet

208

4219170424300

HELIUM (HE) PURITY 99.9999 % IMP-ASEER

15 each / Pallet

209

4219170424400

HELIUM (HE) PURITY 99.9999 % IMP-MADIN

15 each / Pallet

210

4219170424500

HELIUM (HE) PURITY 99.9999 % IMP-DAMMA

15 each / Pallet
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211

4219170424600

HELIUM (HE) PURITY 99.9999 % IMP-JAZAN

1 each / Cylinder

AHG

212

4219170424700

HELIUM (HE) PURITY 99.9999 % IMP-JEDDA

15 each / Pallet

213

4219170424800

HELIUM (HE) PURITY 99.9999 % IMP-MAKKA

15 each / Pallet

214

4219170424900

HELIUM (HE) PURITY 99.9999 % IMP-RIYAD

15 each / Pallet

215

4219170425000

HELIUM (HE) PURITY 99.9999 % IMP-TABUK

15 each / Pallet

216

4219170425100

HELIUM (HE) PURITY 99.9999 % IMP-QASSI

15 each / Pallet

217

4219170425200

HELIUM (HE) PURITY 99.999 % IMPUR-ASEER

1 each / Cylinder

218

4219170425300

HELIUM (HE) PURITY 99.999 % IMPUR-MADIN

15 each / Pallet

219

4219170425400

HELIUM (HE) PURITY 99.999 % IMPUR-DAMMA

15 each / Pallet

220

4219170425500

HELIUM (HE) PURITY 99.999 % IMPUR-JAZAN

1 each / Cylinder

221

4219170425600

HELIUM (HE) PURITY 99.999 % IMPUR-JEDDA

15 each / Pallet

222

4219170425700

HELIUM (HE) PURITY 99.999 % IMPUR-MAKKA

15 each / Pallet

223

4219170425800

HELIUM (HE) PURITY 99.999 % IMPUR-RIYAD

15 each / Pallet

224

4219170425900

HELIUM (HE) PURITY 99.999 % IMPUR-TABUK

15 each / Pallet

225

4219170426000

HELIUM (HE) PURITY 99.999 % IMPUR-QASSI

15 each / Pallet
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226

4219170426100

AIR (O2) 20.5% - 21.5% IMPURITIES-ASEER

15 each / Pallet

Linde-Sigas

227

4219170426200

AIR (O2) 20.5% - 21.5% IMPURITIES-MADIN

15 each / Pallet

228

4219170426300

AIR (O2) 20.5% - 21.5% IMPURITIES-DAMMA

15 each / Pallet

229

4219170426400

AIR (O2) 20.5% - 21.5% IMPURITIES-JAZAN

15 each / Pallet

230

4219170426500

AIR (O2) 20.5% - 21.5% IMPURITIES-JEDDA

1 each / Cylinder

231

4219170426600

AIR (O2) 20.5% - 21.5% IMPURITIES-MAKKA

15 each / Pallet

232

4219170426700

AIR (O2) 20.5% - 21.5% IMPURITIES-RIYAD

15 each / Pallet

233

4219170426800

AIR (O2) 20.5% - 21.5% IMPURITIES-TABUK

15 each / Pallet

234

4219170426900

AIR (O2) 20.5% - 21.5% IMPURITIES-QASSI

15 each / Pallet

235

4219170427000

NITROGEN (N) PURITY 99.9999 % IMP-ASEER

15 each / Pallet

236

4219170427100

NITROGEN (N) PURITY 99.9999 % IMP-MADIN

1 each / Cylinder

237

4219170427200

NITROGEN (N) PURITY 99.9999 % IMP-DAMMA

15 each / Pallet

238

4219170427300

NITROGEN (N) PURITY 99.9999 % IMP-JAZAN

15 each / Pallet

239

4219170427400

NITROGEN (N) PURITY 99.9999 % IMP-JEDDA

15 each / Pallet

240

4219170427500

NITROGEN (N) PURITY 99.9999 % IMP-MAKKA

15 each / Pallet
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241

4219170427600

NITROGEN (N) PURITY 99.9999 % IMP-RIYAD

15 each / Pallet

Linde-Sigas

242

4219170427700

NITROGEN (N) PURITY 99.9999 % IMP-TABUK

15 each / Pallet

243

4219170427800

NITROGEN (N) PURITY 99.9999 % IMP-QASSI

15 each / Pallet

244

4219170427900

HYDROGEN (H2) PURITY 99.999 % IMP-ASEER

15 each / Pallet

245

4219170428000

HYDROGEN (H2) PURITY 99.999 % IMP-MADIN

15 each / Pallet

246

4219170428100

HYDROGEN (H2) PURITY 99.999 % IMP-DAMMA

15 each / Pallet

247

4219170428200

HYDROGEN (H2) PURITY 99.999 % IMP-JAZAN

1 each / Cylinder

248

4219170428300

HYDROGEN (H2) PURITY 99.999 % IMP-JEDDA

15 each / Pallet

249

4219170428400

HYDROGEN (H2) PURITY 99.999 % IMP-MAKKA

15 each / Pallet

250

4219170428500

HYDROGEN (H2) PURITY 99.999 % IMP-RIYAD

15 each / Pallet

251

4219170428600

HYDROGEN (H2) PURITY 99.999 % IMP-TABUK

15 each / Pallet

252

4219170428700

HYDROGEN (H2) PURITY 99.999 % IMP-QASSI

15 each / Pallet

253

4219170428800

99.999 غاز النتروجين بنقاوة-ASEER

1 each / Cylinder

254

4219170428900

99.999 غاز النتروجين بنقاوة-MADIN

1 each / Cylinder
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255

4219170429000

99.999 غاز النتروجين بنقاوة-DAMMA
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256

4219170429100

99.999 غاز النتروجين بنقاوة-JAZAN

1 each / Cylinder

AHG

257

4219170429200

99.999 غاز النتروجين بنقاوة-JEDDA

1 each / Cylinder

Saudi
Arabia
Saudi
Arabia

258
259
260
261
262

4219170429300
4219170429400
4219170429500
4219170429600
4219170430500

99.999 غاز النتروجين بنقاوة-MAKKA
99.999 غاز النتروجين بنقاوة-RIYAD
99.999 غاز النتروجين بنقاوة-TABUK
99.999 غاز النتروجين بنقاوة-QASSI
 توريد إسطوانات نايتروكسيد طبي مF-TAIF

1 each / Cylinder

263

4219170431500

 إعادة تعبئة إسطوانات اوكسجين طبيF-TAIF

1 each / Cylinder

264

4219170430900

265

4219170432100

266

4219170431400

267

4219170431800

 إعادة تعبئة إسطوانات ثاني اكسيدD-TAIF

1 each / Cylinder

268

4219170431000

إعادة تعبئة إسطوانات نيتروجين سائل-TAIF

1 each / Cylinder

269

4219170429700

 توريد إسطوانات أوكسجين طبي مقاسH-TAIF

1 each / Cylinder

270

4219170430600

توريد إسطوانات أوكسجين طبي مقاسM -TAIF

1 each / Cylinder

271

4219170431900

 إعادة تعبئة إسطوانات اوكسجين طبيD-TAIF

1 each / Cylinder

272

4219170430700

 توريد إسطوانات أوكسجين طبيPIN/IDEX-TAIF

1 each / Cylinder

Abdullah Hashim Industrial
Gases -OrigAbdullah Hashim Industrial
Gases -OrigNo Quotations
No Quotations
No Quotations
No Quotations
Abdullah Hashim Industrial
Gases -OrigAbdullah Hashim Industrial
Gases -OrigAbdullah Hashim Industrial
Gases -OrigAbdullah Hashim Industrial
Gases -OrigAbdullah Hashim Industrial
Gases -OrigAbdullah Hashim Industrial
Gases -OrigAbdullah Hashim Industrial
Gases -OrigAbdullah Hashim Industrial
Gases -OrigAbdullah Hashim Industrial
Gases -OrigAbdullah Hashim Industrial
Gases -OrigAbdullah Hashim Industrial
Gases -Orig-

July 28, 2020
www.nupco.com

1 each / Cylinder
 إعادة تعبئة إسطوانات اوكسجين طبيM -TAIF

1 each / Cylinder
1 each / Cylinder

50 of 51

AHG

AHG
AHG
AHG
AHG
AHG
AHG
AHG
AHG
AHG
AHG
AHG

Saudi
Arabia
Saudi
Arabia
Saudi
Arabia
Saudi
Arabia
Saudi
Arabia
Saudi
Arabia
Saudi
Arabia
Saudi
Arabia
Saudi
Arabia
Saudi
Arabia
Saudi
Arabia

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

NPT 0043/19
MEDICAL GASSES

TENDER FINAL AWARDING

SN

NUPCO CODE

ITEM DECSRIPTION

VOLUME/PACK SIZE

VENDOR NAME

MANUFACTURE

COUNTRY

273

4219170431600

إعادة تعبئة إسطوانات هواء طبي نقيH-TAIF

1 each / Cylinder

AHG

274

4219170431300

 إعادة تعبئة إسطوانات هيليوم طبيTAIF

1 each / Cylinder

275

4219170431200

 إعادة تعبئة إسطوانات نيتروجين صناعيTAIF

1 each / Cylinder

276

4219170431100

 إعادة تعبئة إسطوانات نيتروجين نقاوةTAIF

1 each / Cylinder

277

4219170430800

 إعادة تعبئة إسطوانات اوكسجين طبي-TAIF

1 each / Cylinder

278

4219170429900

1 توريد إسطوانات غاز كربون ديوكسايد-TAIF

1 each / Cylinder

279

4219170430300

 توريد إسطوانات نيتروجين نقاوة عاليةTAIF

1 each / Cylinder

280

4219170430400

 توريد إسطوانات نيتروجين صناعي مH-TAIF

1 each / Cylinder

281

4219170431700

إعادة تعبئة إسطوانات هواء تنفس نE-TAIF

1 each / Cylinder

282

4219170432000

 إعادة تعبئة إسطوانات انتونكس طبيF-TAIF

1 each / Cylinder

283

4219170429800

 توريد إسطوانات أوكسجين طبي مقاسF-TAIF

1 each / Cylinder
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284
285

4219170430200
4219170430000

 توريد إسطوانات نيتروجين سائل طبي-TAIF
 توريد إسطوانات غاز كربون ديوكسايد-TAIF

1 each / Cylinder

286

4219170430100

 توريد إسطوانات هواء طبي نقي مقاسH-TAIF

1 each / Cylinder
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