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Hematology analyzer specification (lease) 

 

 

Fully automated 5-part diff hematology analyzer  

 

Product Details 

 

Name of Manufacturer 

 

 

Model/ catalogue number 

 

 

Country of Origin for the offered model 

 

 

Country where the manufacturer is based 

 

 

Delivery time  

 

 

 

 
Minimum Requirements 

Compliance )Y/N) , 

Notes  

Brochure 

Page No. 

1. 1 

Bench top Brand new Fully automated Hematology 

analyze,  with 5-part differential Flow cytometry 

principle. 

  

2.  FDA approval certificates for analyser    

3.  

( 30-25 ) parameters (more is better), including but not 

limiting to  

WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-

SD, RDW-CV, PLT, NEUT %, LYMPH %, MONO%, 

EOS %, BASO %, NEUT #, LYMPH #, MONO #, EOS 

#, BASO #, PDW, MPV, PCT, P-LCR,  

Please mention if your system can perform the 

following parameters :NRBC, IG , RET 

  

4.  
Histograms for WBC, RBC, platelets and WBC 

differential scattergram 

  

5. 2 

Modes of operation : The instrument should have random 

access discrete analysis modes for CBC, 

CBC+DIFFERENTIAL  in autoloader and open vial 

  

6.  Throughput: Not less than 80 samples/h.   

7. 3 
Autoloader mechanism , Loading capacity range( 90-100) 

sample tubes , If continuous loading we can accept less 

  

8.  Has a priority for STAT samples    

9. 4 
Auto-calibration and auto cleaning of the aspiration 

probe. 
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10.  

The sampling system should have: 

a- insufficient sample alerts 

b-clot detection, 

 c-bubble sensing  

All Warnings must be given when there is an error, both 

audible and visual. 

  

11. 5 

The bidder has to mention the used technique for counting 

platelets and how to avoid interferences with RBC’s  

In addition, the used technique for correction of WBC 

differential counts. 

(Bidder cam submit s study about this article (We have 

(University) the right to choose the best techniques that 

meets our requirements).  

  

12.  

 Please state the following parameters (main factor for 

comparison between products): 

Test accuracy : 

Test repeatability: 

CV or RSD:  

Test Linearity: 

Carryover percentage : 

  

13. 6 

It’s preferable to use as much as less number of reagents. 

With automatic reagent inventory management. 

All reagent shall be Cyanide-free. 

  

14.  

All reagents must be bar coded. The analyzer must be 

capable of reading bar coded information from reagent 

packs. As a minimum, batch number, expiry date and date 

of placing on the equipment must be recorded and 

recoverable   

  

15.  
Sensor to detect the level of reagent (both audible and 

visual alarms). 

  

16.  

Sample abnormalities to be indicated by abnormal flags or 

displayed as error messages.  

Editing of the result ranges shall be possible. 

  

17.  
Bidder has to submit  reagent consumption calculation and 

sample cost  as per attached sheet. 

  

18.  

The analyzer shall be compatible with all current 

commercially available evacuated tubes or (obtained type 

of tubes that are not compatible with it). Small volume 

pediatric samples must be accommodated.  
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19.  
The maximum viability of reagents on board must be 

indicated . 

  

20.  
State storage requirements of reagent including space 

required at room temperature or refrigerated. 

  

21.  Provide details of waste disposal requirements if needed     

22.  State minimum shelf life control and reagents  provided   

23.  All QC, calibrator’s material must be bar-coded.   

24.  

Details of QC handling programs on the equipment must 

be given and must show SD, CV and mean results (Levey-

Jennings chart with CBC parameter). The on-board 

storage capacity of QC data must be given and must be 

extractable in an appropriate format. 

Ability to store results of QC and calibration . 

  

25.  

Start up, shut down, calibration, QC and local 

maintenance and general cleaning procedures must be 

stated and the length of time involved and required 

frequency of these procedures. 

  

26.  
To submit the required Environmental operational 

condition as per manufacturer recommendation. 

  

27.  
The daily, weekly and monthly maintenance procedures 

must be described with its required materials and its cost. 

  

28.  

The frequency of preventative maintenance visits per year 

must be mentioned  and a schedule of works must be 

provided as per manufacturer recommendation. 

  

29.  
MSDS for reagent should be provided according to the 

manufacturer    

  

30.  

Online UPS for 1 hrs. backup 

Maintenance and spare parts are bidder responsibility for 

the whole period of contract. 

  

31.  
Touch screen with PC ( if required)  , and External laser 

printer. 

  

32.  

Comprehensive operational training program for lab 

technician and comprehensive maintenance training for 

one engineer at factory and local training for all lab staff. 

( free of charges) 

  

33.  
A reference site list  for similar equipment installed  in 

Jordan  

  

34.  
Prices of all reagents and consumables required to operate 

the system to be fixed for six years.  
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35.  

Should have comprehensive Data management such as 

User friendly Windows based software Network 

integration possible with lab information system Database 

storage capacity of 10,000 records including graphics, 

capabilities for alphanumeric patient ID entry and 

institutional header. 

  

36. 6 

It’s contractor full responsibility to Connect to LIS\HIS 

transfer, data transfer must be automatic, on-line and 

Bidirectional communication for Health center 

information or Laboratory Information System.  

  

44. 

One set of operation manual(s) and one set of service 

manual(s) including schematics and a spare-part list must 

be delivered with each unit (soft and hard copy). 

  

45. 

1. Any pre-installation requirements shall be the sole 

responsibility of the contractor. Pre-installation may 

include any civil work, electrical or plumbing work or site 

modification(s) necessary to accommodate the new 

system(s) according to manufacturers’ specifications and 

safety standards in addition to the work required for 

bringing back the site to the same working conditions as 

before installing the new system(s). 

  

46. 

i. Any accessories and consumable items necessary to 

operate the offered system must be clearly identified and 

priced separately.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الشروط الخاصة بعطاء إستئجار جهاز تحليل الدم

 للمختبر التشخيصي في المركز الصحي

 

 

لتعليمات الدخول في العطاء والشروط العامة لدعوة العطاء وتكون لها في التطبيق قوة العقد تعتبر هذه الشروط مكملة 

الستئجار الجهاز وتكون ملزمة للمشاركين في العطاء وللجنة العطاءات المركزية الحق بإهمال أي عرض غير ملتزم بكل 

 او أحد هذه الشروط.

 

ً  للسعر على الشركة المتقدمة تقديم عرض - مقابل شراء المواد حسب االعداد يتضمن تقديم الجهاز مجانا

بتوريد المواد و ضمان  مع االلتزام . سنوات  5لمدة  فحص سنوياً( 20000السنوية لالستهالك ) تقريباً 

 .طيلة مدة العقدالجهاز و كافة ملحقاته بشكل كامل 

 

لعمل الجهاز و ارفاق جدول يبين كلفة الفحص على الشركة ذكر كافة أسعار المواد و المستهلكات الالزمة  -

 وكنترول.   الواحد و كمية المحاليل الالزمة عند كل تشغيل و فحص و معايرة

 

في حال تبين ان كمية استهالك الجهاز من المحاليل و المواد تفوق النسبة المذكورة في عرض الشركة  -

% يحق للجامعة رفض الجهاز و تتحمل الشركة كامل المسؤولية عن ذلك، و يتم ابالغ الشركة 10بمقدار 

 منفصل(ضرورة ذكر موافقة الشركة على هذا الشرط بشكل     (بل مدة شهر من الرفضقخطياً 

 

باإلضافة الى المعايرة حسب   )Level 2  ( للجهاز بشكل يومي control runمالحظة : يتم عمل  -

 توصيات الشركة الصانعة .

 

على المتعهد تعبئة الجدول الخاص بالمواصفات الفنية بحيث يتحمل كامل المسؤولية عن المعلومات الواردة فيه  .1

 للجملة المطابقة في كاتلوج الجهاز .وذلك بوضع نعم او ال وتحديد رقم الصفحة 

ان يلتزم المتعهد بتوريد وتركيب وتشغيل الجهاز في المختبر التشخيصي لمركز صحي جامعة العلوم  .2

 والتكنولوجيا االردنية .

 على المتعهد ذكر بلد المنشأ والشركة الصانعة والمصدر للجهاز والمواد الالزمة لتشغيله .3

لة للجهاز وملحقاته )سنوية او نصف سنوية للجهاز حسب توصيات الشركة تلتزم الشركة بعمل صيانة شام .4

الصانعة( وأجراء الصيانة الدورية الوقائية وإصالح األعطال طيلة مده العقد وتكون شامله جميع قطع الغيار 

بر وااليدي العاملة  مع ضمان استمرار عمله طيلة ساعات العمل في المختبر التشخيصي وبالتنسيق مع المخت

 سنوات . 5في المركز الصحي و مهندسي الصيانة في الجامعة طيلة مدة العقد 

( ساعة من تاريخ التبليغ الهاتفي او 48يلتزم المتعهد بإصالح الجهاز في حال تعطله خالل مدة ال تتجاوز ) .5

تقديم جهاز بديل مكافئ إذا تعذر إصالح الجهاز الخطي ) اما عن طريق الفاكس او البريد االلكتروني( على أن يتم 

، و يتم اجراء الفحوصات في مكان تحدده خالل المدة المقررة دون تحميل الجامعة أي أعباء مالية إضافية 

 الجامعة في حال تأخر اصالح الجهاز عن هذه المدة على نفقة الشركة الموردة لهذا الجهاز.

الالزمة للجهاز عند  maintenance kit)خيصي بمجموعة قطع غيار)يلتزم المتعهد بتزويد المختبر التش .6

 انتهاء فترة العقد مجاناً.

%( وخالية من أية عيوب في المصنع او المادة ومن طراز 100يلتزم المتعهد بأن تكون المواد الموردة جديدة ) .7

 حديث لم يتوقف انتاجه .



لجهاز شامالً لجميع المستلزمات  و القطع و األيدي العاملة  يلتزم المتعهد بأن يكون العرض المقدم شامالً كفالة ا .8

 سنوات ( و فترات التجديد . 5عرض طيلة فترة العقد ) 

 او فيش ثالثي نوعية ممتازة.   Adapter يلتزم المتعهد بتوريد .9

 .)صورة (  FDAان يقدم في العرض ما يثبت ان الجهاز حاصل على شهادة  .10

العطاء وبما ورد بقرار االحالة والعرض المقدم منه وكافة المراسالت الالحقة وبأحكام يلتزم المتعهد بشروط دعوة  .11

 واالجراءات المنصوص عليها في نظام اللوازم في الجامعة .

  UPSوالطابعة وال   االسعار شاملة التركيب والتشغيل والتدريب باإلضافة الى الجهاز يتم توريد الكمبيوتر .12

 وحسب المواصفات المطلوبة بالكشف المرفق والخاص .

 سنوات . 5يلتزم المتعهد بالتامين على الجهاز ضد اية اضرار لمدة  .13

مجانا من المحاليل والمواد الالزمة لتشغيل الجهاز   (START UP KIT)يلتزم المتعهد بتقديم عبوة اولية  .14

) على ان ال تستعمل في عمليات الفحص  لعبوات االولية وكل ما يلزم لعمل ا مع مواد ضبط الجودة عند االستالم

 .قبل استالم الجهاز(

سنوات ما لم يطرأ اي انخفاض على  5يلتزم المتعهد بتثبيت اسعار المحاليل والمواد المشغلة للجهاز ولمدة  .15

الضرائب والعوائد الجامعة غير مسؤولة عن ارتفاع االسعار عالمياً فسوف يتم تخفيض األسعار بنفس النسبة، و 

 الحكومية.

 طيلة مدة االستخدام الجهاز وطول االلتزام بعمل تحديث للبرامج التشغيلية بمجرد تحديثها من الشركة االم مجانا .16

 مدة العقد.

االلتزام بربط الجهاز مع نظام المركز الصحي المحوسب لدى المختبر دون ان تتحمل الجامعة اي تكاليف الزمة  .17

 .لعقدلذلك وطول مدة ا

 medical wasteيلتزم المورد بتقديم ملف يتضمن إدارة النفايات الطبية وبطاقة سالمة المادة. .18

management & MSDS file )نسخة حاسوبية ونسخة ورقية(. 

االلتزام بتوريد المحاليل والمواد الالزمة لتشغيل الجهاز على دفعات وبالتنسيق مع المختبر التشخيصي خالل  .19

، وفي حال التأخر عن التوريد يتم عمل الفحوصات على حساب الشركة  يوم من تاريخ التبليغ الخطي 45 فترة

وتطبيق نظام المشتريات الحكومية  ، في اي مكان تحدده الجامعةن ان تتحمل الجامعة اية تكالييف الموردة دو

 .2022لسنة  8رقم 

 . 

يحق للجامعة زيادة او تقليل كميات المواد في حال تطلب األمر وعلى الوكيل تقديمها بنفس األسعار والشروط  .20

ً  25جداول قرار اإلحالة وبنسبه ال تتجاوز المبينة في   .%سنويا

 توفير الكواشف وقطع الغيار والمواد الالزمة لتشغيل الجهاز لمدة سبع سنوات بعد وقف تصنيع الجهاز. .21

%( على االقل من مدة صالحيتها عند التسليم ويمكن 75تحتفظ الكواشف المخبرية والمواد بتاريخ صالحية )أن  .22

الموافقة على غير ذلك بتنسيب من الجهة الطالبة على أن يتم تقديم تعهد خطي بالتبديل بتاريخ صالحية أبعد في 

 حال توفرها.

عهد بشروط العقد او تبين وجود خلل او مشكلة في الجهاز للجامعة الحق في إنهاء االتفاق في حال إخالل المت .23

وعلى أن يتم إبالغه بذلك قبل شهر من تاريخ إنهاء العقد دون أن تتحمل الجامعة أي أعباء مالية أو قانونية لقاء 

 ذلك.

 يعتبر جزءا من الجهاز كل ما توصي به الشركة الصانعة كضرورة لعمل الجهاز بشكل طبيعي حتى وان لم يرد .24

 .ذلك ضمن المواصفات الفنية الواردة في العطاء

تتحمل الشركة الموردة اي عمل ميداني )نظام الكهرباء، نظام الماء، تغيير في البناء( يتم عمله إلضافة الجهاز  .25

 .في الموقع وفقاَ لمواصفات الشركة المصنعة وبما يتناسب مع معايير السالمة العامة للجهاز

 اي مادة يثبت عدم جودتها عند االستعمال.يجب على الوكيل استبدال  .26

 .يلتزم الوكيل المحلي المتقدم للعطاء بتقديم ما يثبت بأنه وكيل محلي معتمد للشركة الصانعة المتقدمة .27



يلتزم الوكيل بالتنسيق مع مندوب الجهة الطالبة )المركز الصحي( لتسليم المواد ويتم االبالغ قبل موعد التسليم  .28

 عة.سا 48بمدة اقصاها 

ألي كت من الكتات الواردة في قرار االحالة او اية تغييرات على أي مادة  Part numberفي حال تم تغيير ال  .29

بقرار اإلحالة، تلتزم الشركة بتبليغ الجهة الطالبة بذلك وما يترتب على تغير هذا الرقم من مواد وتعريف على 

 ن ان تتحمل الجامعة اية تكاليف.الجهاز تلتزم الشركة الموردة بعمل ذلك وعلى حسابها دو

 يلتزم المتعهد بأية أضرار تلحق بالمركز الصحي او المختبر نتيجة قيامه بأعمال الصيانة المختلفة .30

 Operation & maintenance)يلتزم المتعهد بتقديم نسختين من كتيب التعليمات الخاص باألجهزة  .31

manual)  ونسخة الكترونية  2نسخة ورقية عدد( 

فني مختبر و مهندس صيانة أجهزة طبية على الجهاز في بلد المنشأ وعلى حساب الشركة الموردة شاملة  تدريب .32

جميع التكاليف، واعطاء شهادة مصدقة ومختومة من مركز التدريب المعتمد في بلد المنشأ و تدريب محلي لكافة 

 .كادر المختبر التشخيصي

في حال توقفت الشركة الصانعة عن إنتاج الكواشف أو المواد يلتزم المتعهد بتوريد جهاز بديل مكافئ أحدث  .33

دون تحميل الجامعة أية أعباء  خالل فترة العقدالخاصة بأي من الفحوصات التي يتم عملها على الجهاز المذكور

 مالية إضافية.

عند تقديم  لجهاز فيهاذكر األماكن التي يتوفر فيها الجهاز و تحديد الفترة الزمنية التي تم استخدام اعلى المتعهد  .34

 العروض وترتيب زيارة لهذه االماكن في حال طلب ذلك لالطالع على الجهاز .

 أن يكون الجهاز مجرب محليا في أي من المختبرات في األردن لمدة سنة على األقل. .35

ن تتحمل على المتعهد الموافقة على فترة تجريبية مدتها ستة أشهر دون أ ،في حال تعذر تطبيق الشرط السابق  .36

 الجامعة آية أعباء مالية ناتجة عن تركيب وتشغيل الجهاز.

سنوات اعتباراً من تاريخ التوقيع على التسليم النهائي على أن يصبح الجهاز ملكاً  خمسة( 5تكون مدة العقد ) .37

 .للجامعة بعد هذه المدة في حالة تم احالة الجهاز على نظام االستئجار

 reagents, calibrators, consumables)حال تأخر توريد الكواشف أو أي من المواد الالزمة  في  (1

and disposable ) ألي سبب كان يتم  من تاريخ التبليغ  يوم ( 45) لتشغيل الجهاز عن المدة المقررة

دون ان تتحمل الجامعة اية تكالييف ، الجامعة عمل الفحوصات على حساب الموّرد في أي مكان تقرره 

 .2022لسنة  8وتطبيق نظام المشتريات الحكومية رقم 

% من أوقات الدوام سنويا في الجامعة بما  5عن  DOWN TIMEيلتزم المتعهد أال يتجاوز زمن الـتعطيل    .38

 .في ذلك التعطيل الناجم عن عدم توفر المواد الالزمة لتشغيل الجهاز وعمل الفحوصات

أن يتم تقديم عرض أسعار صيانة للجهاز بعد انتهاء مدة العقد بما في ذلك عرض أسعار قطع الغيار الالزمة   .39

 للجهاز وعرض أسعار للكتات بعد انتهاء مدة العقد.

ً كل ما يلزم لتشغيل الجهاز وعمل الفحوصات حسب المعايير العالمية في حال عدم  .40 تقوم الشركة بتوريد مجانا

 .ض الماليذكرها ضمن العر

يحق للجامعة تأجيل التوريد أو إلغاء أي كمية من الكواشف أو المواد على أن يتم إبالغ الشركة  .41

 بذلك قبل شهر من موعد التوريد.

للكتات عند تقديم العرض، وفي حال حصول اي تغيير   (shelf life (MLS))يلتزم المتعهد بتقديم كشف ب ال  .42

 .من قبل الشركة الموردة يجب اعالم الجهة المسؤولة عن ذلك من خالل كتاب ومدة ال تقل عن شهر

يلتزم المتعهد بتوريد الكتات الالزمة لتشغيل الجهاز حسب األسعار المقدمة ضمن عرضهم طيلة مدة العقد من  .43

 .سنوات 5مدة العقد  غير اية زيادة سنوية خالل

يلتزم المتعهد بتوثيق جميع اعمال الصيانة الطارئة والوقائية واإلصالحية على تقارير صيانة معتمده من قبل  .44

 .الشركة الصانعة ومكونه من نسختين أحدهما لدى الشركة وأخرى في قسم المختبر التشخيصي

 



أن يعتبر ربط الجهاز مع النظام الصحي المحوسب في المركز جزء ال يتجزأ من التزام المتعهد بتوريد وتركيب   .45

ً بان النتائج ال وتشغيل الجهاز، وأن يتحمل المتعهد تكلفة ذلك الربط وما يترتب عليه،   (OUTPUT)علما

 للجهاز ستكون كما يلي:

 

  

 Sample ID 

 Name of patient  

 Sample result  

 Test number  

 Flags  

 Reference ranges  

هذا باإلضافة الى ان يكون للنظام القدرة على تصنيف نتائج العينات عند ترحيلها حسب القيم الطبيعية  

(reference range)  وذلك بالتنسيق مع مبرمج الجامعة، واصالح االعطال الناتجة في حالة وجود مشكلة

طيلة مدة العقد.في نظام الترحيل   

 

حيث تكون الشركة مسوؤلة عن كافة المعلومات المرفقة به ، ويعتبر ب،   (1رقم ) تعبئة الجدول المرفق .46

 العرض مخالف اذا لم يتم تسليم هذا الجدول .

وما بحيث يتضمن المواد التي يحتاجها الجهاز ، عدد الفحوصات لكل عبوة ( 2المرفق رقم )تعبئة الجدول  (2

حيث تكون الشركة مسوؤلة ب الجدول ، حيث تكون كل شركة مسوؤلة عن كافة المعلومات المرفقة به ،يتضمنه 

ً ـعن كافة المعلومات المرفقة به ، ويعتبر العرض مخالف اذا لم يتم  للشروط ولن يتم النظر في العرض المالي  ا

 تسليم هذا الجدول .

ب استهالك المواد بدالً عن هذا الجدول حسامة تقديم جدولها الخاص بطريقة يمكن للشركة المتقد .47

 ان يحتوي على جميع المعلومات . شريطة 

شهور او سنة وألكثر من  6لمدة سنوات(،  5يحق للجامعة تمديد مدة العطاء بعد انتهاء مدة العقد )بعد  .48

وقت تحدده مع  أييحق للجامعة انهاء االتفاقية في  الطرفين، حيثمرة وذلك حسب طلب الجامعة وباالتفاق مع 

 اشعار الشركة بذلك قبل شهر.

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (1جدول رقم )

 
 

Linearity Accuracy CV Or RSD Reading Range  Test NO. 

    WBC Total 1. 

    RBC 2. 

    Hb 3. 

    HCT 4. 

    MCV 5. 

    PLT 6. 

    MPV 7. 

    Neutrophil 8. 

    lymphocyte 9. 

    monocyte 10. 

    eosinophil 11. 

    basophil 12. 

    Other tests … 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(2جدول رقم )  

 

No. Reagent 

or control 

Name 

Volume No of test 

per vial 

or kit 

On bored   

stability 

Shelf 

life 

Consumption on                

startup ,shutdown,           

prime  and maintenance 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

 
 

 

 

 

 

 


