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 -شروط اإلحالة:

المطلززيو  ززً الميااٌززب المذززبب  لزز ل   الجهزز   يتسززلٌ  يتدكٌززو يتيززؽٌ  المتعهززب وتيدٌززبٌلتزز    .1
 يتبدٌو الكيابد الفنٌة الٌه .

 

 %( .111المذ   خ لً من العٌيو يجبٌب  ) الجه  كين ٌٌلت   المتعهب وأن  .2
 

المفعزي  لذزٌن %( من قٌمة اإلذ لة توقى س دٌة 11ٌلت   المتعهب وتقبٌ  كف لة ذسن تنفٌ  ونسوة ) .3
 .تسلٌ  األجه   يالليا   المطليوة

 

( ياذب و أللؾ من القٌمة اإلجم لٌة لإلذ لة ان ك  ٌي  تأخٌد 1.111ٌلت   المتعهب وب ع نسوة ) .4
%( من القٌمة اإلجم لٌة 15يتذس  الؽدامة من المو لػ المستذقة للمتعهب ، وذب أالى ونسوة )

 .لإلذ لة
%( من قٌمة اإلذ لة توقى س دٌة المفعي  طٌلة  تد  5صٌ نة وقٌمة )ٌلت   المتعهب وتقبٌ  كف لة  .5

 .المي د إلٌه أااله الصٌ نة المج نٌة
 .األسع د أااله ي ملة أجيد التدكٌو يالتبدٌو يالتيؽٌ  ياصلة مستيبا ت الج معة .6
 .لةحال التوقيع على قرار اإلحاااللت ا  وب ع دسي  اإلذ لة يالطياوع المتدتوة الى اإلذ لة  .7

 

( سز اة 48ٌلت   المتعهب و والغ الج معة ومياب تيدٌب المياب المذ لة الٌة قوز  مزب  ال تقز  ازن ) .8
 من تيدٌبه  لمستيبا ت الج معة .

 

تلت   الج معة وب ع مستذق ت المتعهب وعب التسلٌ  النه ئً لليا   المطليوزة وؽزا الن زد امز  يدب  .9
 وعدا األسع د المقب  من المتعهب.
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المتعهب أن ٌقب  ادا أسع د لجمٌع الفذيص ت المبدجة ضمن ق ئمة الجه   ذٌث الى  .11
 :تتذم  اليدكة ك  مستل م ت الجه   من قطع ؼٌ د يمستل م ت خ صه و لفذص مث 

reagents, calibrators, consumables and disposables  يذسو تيصٌ ت
الفذص  قط مع اد  ق ابب الفذيص ت لم به  (kit) اليدكة الص نعة يٌت  المذ سوة الى سعد ا 

 (annex A) ، مد ق جبي  و الستهال  السنيي للفذيص ت  ً المختود(kit) لك 
تقبٌ  ق ئمة مسعد  وجمٌع المياب يالمستهلك ت الضديدٌة لتيؽٌ  األجه   يلمب  خمس سنيات  .11

 .ؼٌد ق وله ألي  ٌ ب  سنيٌة
 reagents, consumables and ٌجو أن تكين جمٌع المياب التيؽٌلٌة .12

disposables  ن نفس اليدكة الص نعة لألجه   المقبمة يتكين من نفس المنيأ يٌيم   ل  م
 .م  ابا التصنٌع ي التعوئة

- - HBAIC QC: Extendsure company 
- - Urine/CSF control : Biorad company 
-  

 .ه    ً المختود التيخٌصًأن ٌلت   المتعهب وتيدٌب ينق  يتدكٌو يتيؽٌ  يتسلٌ  الج .13
تقب  األسع د و لبٌن د األدبنً الى أس س معف   من الدسي  الجمدكٌة يالدسي  يالضدائو  .14

 .األخدى يي ملة الضدٌوة الع مة الى الموٌع ت
 .انب تسلٌ  الجه  الى المتعهب أن ٌقب  النيدات الال مة للتعدٌؾ و لجه   يمياصف ته  .15
 ((Maintenance Kit) المختود التيخٌصً ومجمياة قطع الؽٌ دٌلت   المتعهب وت يٌب  .16

 .الال مة للجه   مج ن ً انب التسلٌ 
أن ٌت  تبدٌو الكيابد الفنٌة  ً المختود التيخٌصً الى ام  الجه   مج ن ً  يداً تيدٌبه  ً  .17

 .الميقع من قِو  مبدو معتمب يمبدو الى الجه  
جه    ً ولب المنيأ يالى ذس و اليدكة  تبدٌو  نً مختود ي مهنبس صٌ نة الى ك  .18

الميدب  ي ملة جمٌع التك لٌؾ، يااط ء يه ب  مصبقة يمختيمة من مدك  التبدٌو المعتمب  ً 
 .ولب المنيأ

أن ٌت  تقبٌ  اوي  أيلٌة مج نٌة من المياب التيؽٌلٌة من الكيايؾ يالمياب الال مة لك   ذص  .19
نب تيدٌب الجه   مو يد ، ي ال تعتود المياب الال مة ا startup kit من الفذيص ت المتفق الٌه 

 .اثن ء تدكٌو الجه   من ضمن ه ه المياب
ٌلت   المتعهب وتعبٌ  الكمٌ ت المج نٌة المقبمة ون ًء الى الكمٌ ت التً ٌت  يداؤه  مق و  الثمن  .21

 .%( من المياب الميدب  سنيٌ ً 21و ٌ ب  ال تتج ي  م  نسوته )
خمسة سنيات ااتو داً من ت دٌخ التيقٌع الى التسلٌ  النه ئً الى أن  (5تكين مب  العقب ) .21

 .ٌصوح الجه   ملك ً للج معة وعب ه ه المب 
ٌلت   المتعهب وعم  صٌ نة ي ملة للجه   يملذق ته يويك  بيدي طٌلة مب  العقب وم   ً  ل   .22

   األمد مع ضم ن الت يٌب وقطع الؽٌ د المستهلك ت مث  االلكتديبات يمياب المع ٌد  إن ل
 .استمداد امله طٌلة س ا ت العم  للمختود التيخٌصً

تلت   اليدكة وعم  صٌ نة مج نٌة للجه   ي ملة )سنيٌة اي نصؾ سنيٌة للجه   ذسو  .23
تيصٌ ت اليدكة الص نعة( يأجداء الصٌ نة البيدٌة ياليق ئٌة يإصالح األاط   طٌلة مبه العقب 

 ن ً الى ان تكين ال ٌ دات و لتنسٌق مع المختود  ً المدك  يتكين ي مله جمٌع قطع الؽٌ د مج
 .الصذً ي مهنبس الصٌ نة  ً الج معة
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الى جمٌع ملذق ت الجه   ) مث  جه   مع لجة 25تلت   اليدكة وتطوٌق م  يدب  ً الونب دق   .24
 .يؼٌده  ( UPS المٌ ه يجه  

( س اة من ت دٌخ 48ج ي  )ٌلت   المتعهب وإصالح الجه    ً ذ   تعطله خال  مب  ال تت .25
التولٌػ اله تفً اي الخطً ، ي للج معة الذق وإجداء الفذيص ت الى ذس و اليدكة الميدب   ً 

 .اي مك ن تذببه الج معة طٌلة  تد  تعط  الجه  
 ً ذ   تأخد تيدٌب الكيايؾ أي أي من المياب الال مة لتيؽٌ  الجه   ان المب  المقدد  ألي  .26

 . لفذيص ت الى ذس و الميّدب  ً أي مك ن تقدده الج معةسوو ك ن ٌت  ام  ا
ٌلت   المتعهب وتيدٌب جه   وبٌ  مك  ئ أذبث  ً ذ   تيقفت اليدكة الص نعة ان إنت ج  .27

الكيايؾ أي المياب الخ صة وأي من الفذيص ت التً ٌت  امله  الى الجه   الم كيدخال   تد  
ض  ٌة اي تي ٌد مياب وبٌلة تيا ق الٌه  الج معة ، الى العقب بين تذمٌ  الج معة أٌة أاو ء م لٌة إ

 ان تبدس الج معة السعد الوبٌ  يتيا ق الٌه
ٌلت   المتعهب وتيثٌق جمٌع اام   الصٌ نة اليق ئٌة يالط دئة ياالصالذٌة الى تق دٌد صٌ نة  .28

بى معتمب  من اليدكة الص نعة يمكينة من نسختٌن ٌت  ذف  اذباه  لبى اليدكة ياألخدى ل
 . المختود التيخٌصً

 .ٌلت   المتعهب وتسلٌ  كت ليج ت التيؽٌ  يالصٌ نة )نسخة ذ سيوٌة( انب تسلٌ  الجه   .29
تلت   اليدكة وتي ٌد الكيايؾ يقطع الؽٌ د يالمياب الال مة لتيؽٌ  الجه   لمب  سوع سنيات  .31

 .وعب يقؾ تصنٌع الجه  
% من أيق ت البيا   5ان  DOWN TIME ٌلت   المتعهب أن ال ٌتج ي   من الـتعطٌ  .31

سنيٌ   ً المختود التيخٌصً. الى ان تذتسو المب  ويك  نصؾ سنيي ) ٌكين الذس و ويك  
تداكمً ( ي تذتسو  تدات التعطٌ  الن ج  ان اب  تي د المياب الال مة لتيؽٌ  الجه   يام  

 .الفذيص ت ان ك ن التقصٌد من اليدكة الميدب 
و من اليدكة الميدب  ان تقي  و ستوبا  الجه   وأخد جبٌب ي ي مياصف ت ٌذق للج معة الطل .32

( بين ان تتذم  الج معة اٌة 31اذبث  ً ذ    ابت نسوة التعط  ان النسوة المقدد   ً الونب )
 .تك لٌؾ

ٌذق للج معة اض  ه اي  ذص ؼٌد الفذيص ت المبدجة  ً الق ئمة المد قة يالتً ٌمكن  .33
التياص  مع اليدكة ان طدٌق بائد  العط ءات المدك ٌة وتيجٌه كت و  للجه   امله  ذٌث ٌت 

دسمً وإض  ة المياب، ذٌث ٌت  ذس و سعد الكت لم به الفذص  قط يٌجو اد  ق ابب 
  ً ذ   طلو  ل  مع االلت ا  وتيدٌب ك  ة المياب التيؽٌلٌةي KIT الفذيص ت له ا ا 

calibration ،control ،consumable . ً مج ن 
أن ٌت  تقبٌ  ادا أسع د صٌ نة للجه   وعب انته ء مب  العقب وم   ً  ل  ادا أسع د قطع  .34

 .الؽٌ د الال مة للجه  
 .تلت   اليدكة و ستوبا  قطع الؽٌ د كلم  ل   االمد، ذتى ي ان ص بؾ  ل  قدو انته ء العقب .35
 .العقب أن ٌت  تقبٌ  ادا أسع د المستهلك ت ي المذ لٌ  للجه   وعب انته ء مب  .36

 

تلت   اليدكة وتيدٌب الكيايؾ يالمياب الال مة لعم  الفذيص ت الى ب ع ت ضمن جبي   .37
و لتنسٌق مع المختود التيخٌصً ذسو الذ جة يون ًء الى ت دٌخ صالذٌة المياب يذسو كيؾ 
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يالج معة ؼٌد مل مة و لكمٌ ت اليادب  و لعدا الم لً المقب  من  خطً من المدك  الصذً
 .اليدكة

ٌذق للج معة  ٌ ب  اي تقلٌ  كمٌ ت المياب  ً ذ   تطلو األمد يالى اليكٌ  تقبٌمه  ونفس  .38
 %سنيٌ ً 25األسع د ياليديط الموٌنة  ً جباي  قداد اإلذ لة يونسوه ال تتج ي  

ٌذق للج معة تأجٌ  التيدٌب أي إلؽ ء اي استوبا  أي كمٌة من الكيايؾ أي المياب الى أن ٌت   .39
  ل  قو  يهد من مياب التيدٌبإوالغ اليدكة و

 medical.ٌلت   الميدب وتقبٌ  ملؾ ٌتضمن إباد  النف ٌ ت الطوٌة يوط قة سالمة الم ب  .41
waste management & MSDS file نسخة ذ سيوٌة ينسخة يدقٌة 

أن ٌعتود دوط الجه   مع الن    الصذً المذيسو  ً المدك  ج ء ال ٌتج أ من الت ا   .41
يتدكٌو يتيؽٌ  الجه  ، يأن ٌتذم  المتعهب تكلفة  ل  الدوط يم  ٌتدتو الٌه، المتعهب وتيدٌب 

 :للجه   ستكين كم  ٌلً (OUTPUT) الم ً و ن النت ئج ا 

Sample ID 

Name of patient 

Sample result 

Test number 

Flags 

Reference ranges 

عٌن ت انب تدذٌله  ذسو القٌ  ه ا و إلض  ة الى ان ٌكين للن    القبد  الى تصنٌؾ نت ئج ال
ي ل  و لتنسٌق مع مودمج الج معة، ياصالح االاط   الن تجة  (reference range) الطوٌعٌة

ي ً ذ   تعبٌ  الى ن    المدك    ً ذ لة يجيب ميكلة  ً ن    التدذٌ  طٌلة مب  العقب
 .الصذً المذيسو تتذم  اليدكة تك لٌؾ الدوط الجبٌب 

للكت ت انب تقبٌ  العدا، ي ً ذ    (shelf life (MLS)) بٌ  كيؾ و ا ٌلت   المتعهب وتق .42
ذصي  اي تؽٌٌد من قو  اليدكة الميدب  ٌجو ااال  الجهة المسؤيلة ان  ل  من خال  كت و 

 .يمب  ال تق  ان يهد
( مع التعهب 6-4لك  المياب ) Minmum Shelf Lifeٌلت   المتعهب وإبداج العو د  الميجيب   .43

 و ستوبا  المياب  ً ذ   اب  استهالكه  .
يذم ٌة يتأمٌن الجه  يتقع المسؤيلٌة ك ملة الى  الج معة ؼٌد مسؤيلة ان تيؽٌ  يصٌ نة .44

 .المتعهب  ً ك  ة األميد الخ صة وه ا الجه  
بمة ضمن ادضه  ٌلت   المتعهب وتيدٌب الكت ت الال مة لتيؽٌ  الجه   ذسو األسع د المق .45

 .طٌلة مب  العقب من ؼٌد اٌة  ٌ ب  سنيٌة
%( يخ ٍ  من أٌة اٌيو  ً المصنع أي 111ٌلت   المتعهب وأن ٌكين الجه   يتياوعه جبٌب ) .46

 .سنيات 7الم ب  يمن طدا  ذبٌث ل  ٌتيقؾ إنت جه ) الى االق  ان ٌوقى  ً الخبمة مب  
 .( خمسة سنيات5مج نٌة يي ملة لقطع الؽٌ د لمب  )الجه   مكفي  طٌلة  تد  التع قب يالصٌ نة  .47
للج معة الذق  ً إنه ء االتف ق  ً ذ   إخال  المتعهب ويديط العقب اي توٌن يجيب خل  اي  .48

ميكلة  ً الجه   يالى أن ٌت  إوالؼه و ل  قو  يهد من ت دٌخ إنه ء العقب بين أن تتذم  
 .الج معة أي أاو ء م لٌة أي ق نينٌة لق ء  ل 
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ٌلت   المتعهب وعم  تذبٌث للودامج التيؽٌلٌة ومجدب تذبٌثه  لبى اليدكة األ  مج ن  طٌلة  تد   .49
 العقب

ٌعتود ج ءا من الجه   ك  م  تيصً وه اليدكة الص نعة كضديد  لعم  الجه   ويك  طوٌعً  .51
 ذتى يان ل  ٌدب  ل  ضمن المياصف ت الفنٌة اليادب   ً العط ء

ام  مٌبانً )ن    الكهدو ء، ن    الم ء، تؽٌٌد  ً الون ء( ٌت  امله  تتذم  اليدكة الميدب  اي .51
إلض  ة الجه    ً الميقع ي ق َ لمياصف ت اليدكة المصنعة يوم  ٌتن سو مع مع ٌٌد السالمة 

 الع مة للجه  
تقي  اليدكة وتيدٌب مج ن ً ك  م  ٌل   لتيؽٌ  الجه   يام  الفذيص ت ذسو المع ٌٌد  .52

   اب   كده  ضمن العدا الم لًالع لمٌة  ً ذ 
 .ٌجو الى اليكٌ  استوبا  اي م ب  ٌثوت اب  جيبته  انب االستعم   .53
المد ق من  CDذسو الـ kit تقبٌ  يه ب  من اليدكة الص نعة توٌن  ٌه  ابب الفذيص ت لك  .54

 اليدكة .
يٌت  االوالغ ٌلت   اليكٌ  و لتنسٌق مع منبيو الجهة الط لوة )المدك  الصذً( لتسلٌ  المياب  .55

 .س اة 48قو  مياب التسلٌ  ومب  اقص ه  
 لجمٌع الفذيص ت المطليوة FDA & CE تلت   اليدكة وتقبٌ  يه بات .56
ألي كت من الكت ت اليادب   ً قداد االذ لة اي اٌة  Part number  ً ذ   ت  تؽٌٌد ا  .57

وة و ل  يم  ٌتدتو الى تؽٌٌدات الى أي م ب  وقداد اإلذ لة، تلت   اليدكة وتولٌػ الجهة الط ل
تؽٌد ه ا الدق  من مياب يتعدٌؾ الى الجه   تلت   اليدكة الميدب  وعم   ل  يالى ذس وه  

 .بين ان تتذم  الج معة اٌة تك لٌؾ
 ياب  استخبا  أي قطع مجبب  (brand new) ٌلت   المتعهب و ستخبا  قطع ؼٌ د جبٌب  .58

(refurbished) يتذت ط ئلة المسؤيلٌة . 
ي جه   مع لجة المٌ ه ) ٌت  تؽ ٌته من مصبد الم ء الميجيب  UPS المتعهب وتيدٌب جه   ٌلت   .59

 . سنيات من ت دٌخ اإلذ لة 5 ً المختود( ذسو تيصٌ ت اليدكة الص نعة يمكفي  لمب  
ٌلت   المتعهب وأٌة أضداد تلذق و لمدك  الصذً اي المختود نتٌجة قٌ مه وأام   الصٌ نة  .61

 المختلفة
 & Operation) لمتعهب وتقبٌ  نسختٌن من كتٌو التعلٌم ت الخ ص و ألجه  ٌلت   ا .61

maintenance manual)  2الكتدينٌة ابب نسخة ي . 
تؤي  ملكٌة األجه   الميدب  من المتعهب وعب انته ء  تد  العقب اي انته ء المخصص ت الم لٌة  ( .62

 للج معة
الجه   ( للكيؾ الى الميقع يمعد ة ٌذق للمتعهب  ٌ د  المختود التيخٌصً )ميقع تدكٌو  .63

مبى مالئمة االجه   من ن ذٌة الذج  للمك ن يا ا ك نت وذ جة الى اي تعبٌالت اي إض   ت 
 . ذسو تيصٌ ت اليدكة الص نعة

يالعيائب   ً ذ   تخفٌا الضدائو من قو  الذكيمة ٌت  التخفٌا من اليدكة ونفس النسوة .64
 . ه الضدائو ٌت  خصمه  الى الج معة ونفس القٌمةالذكيمٌة ي ً ذ   الؽ ء اي تخفٌا ه 

لك   ذص الى ذبه  Leaflet sheet ت يٌب المختود التيخٌصً وعب تيدٌب الجه   و ا  .65
 .يدقٌ ً يذ سيوٌ ً 

 .، يؼٌده  UPSٌلت   المتعهب وصٌ نة جمٌع ملذق ت الجه    ذ سيو ، ط وعة ،  .66



 يةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردن
 لجنة شراء اللوازم والخدمات الرئيسية

 
 قرار إحالة 

 02/0202:  اإلحالةقرار رقــــــــــم 

 02/02/0202:  اإلعــــــــالنتاريخ 

 (76/0202) رقم العطـــــــــــــــــــاء

 07/00/0202تاريخ فتـح العروض 

 6  /6  الصفحات :  رقم الصفحة  / عدد

   

  0202-02 قرار اإلحالةقرار                             

 

 

TC-PO1-F19 Rev.b  

 

 نفقة ً ذ   توٌن ذ جة الجه   الستوبا  أي قطعة اي أي م ب  مستهلكة  ٌجو استوباله  الى  .67
اليدكة الميدب  مهم  ولػ تكداد  ل ، وذٌث ٌوقى الجه   ٌعم  و لصيد  المثلى انب التيدٌب ي 

 .انب انته ء  تد  العقب ي م  وٌنهم 
تعتوززد ك  ززة ب تنفٌزز  االتف قٌززة ، يٌعتوززد التيقٌززع الززى كيززيؾ قززداد اإلذ لززة ومث وززة تيقٌززع اقزز .68

المداسالت الس وقة يالالذقة له ا القداد ، يك  ة اليديط الع مزة يالخ صزة ياالذكز   المنصزيص 
، يتعلٌمززز ت تن زززٌ  إجزززداءات  2119لسزززنة  28الٌهززز   زززً ن ززز   الميزززتدٌ ت الذكيمٌزززة دقززز  

 ، ج ء ال ٌتج أ من ه ه االتف قٌة . 2119الميتدٌ ت الذكيمٌة لسنة 
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Delivery
(Day) RemarksSerial Item no.

II NO. in offer DESCRIPTION

1
Beckman Coulter DXC700AU
Chemistry Analyzer.

The DxC 700 AU delivers
increased uptime, high reliability
and precise performance to mid-
to large-sized laboratories and
hospitals. Its flexible design offers
standalone operation or
connectivity to laboratory
automation systems. With
throughput of up to 800
photometric tests per hour (up to
1,200 with ISEs) and 63 onboard
parameters, the DxC 700 AU
delivers reliability and efficiency to
laboratories around the world.

Unit

EA

Qty

1

Unit Price

JD fils

000

Total Price

JD fils

000

Manufacturer Country
Bonus or Supplier of origin

Beckman Coulter 120 EU, USA, Japan

Remarks

Sub Total 0.000 Other Costs 0.000

Sales Tax 16 % 0.000 Discount Value 0.000

Total Sum 0.000

Total JD Sum 0.000
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