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lease)specification ( analyzerImmunoassay  

Product Details 

 

Name of Manufacturer 

 

 

Model/ catalogue number 

 

 

Country of Origin for the offered model 

 

 

Country where the manufacturer is based 

 

 

Delivery time  
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1. 1 

fully automated,  Discrete  and random access, 

Chemiluminescence Immunoassay analyzers with a 

minimum throughput of 150 to 200 tests/hour. 

  

2.  FDA approval certificates  for analyzer   

3. 2 

The system should consist of minimum 100 patient 

sample positions and STAT positions should be 

available (priority for STAT sample) 

  

4.  

Reagent compartment shall accommodate 45-50 

positions or more. 

Complete with built in refrigerated compartment . 

  

5. 3 
Flexibility to add test at any time, there is a priority 

for STAT sample. 

  

6.  
Accepts sample material of serum, plasma, 

urine,whole blood  ,body fluids and CSF 

  

7.  

The system should have (for both sample and 

reagent) level sensing, clot detection, bubble sensing 

and short sample alerts both audible and visual. 

Warnings must be given when there is an error, and 

flags information for abnormal sample. 
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8.  
Sample tube: primary tube (detect size), cuvette, 

cups  
  

9.  
Continuous loading of sample and reagent without 

interrupting workflow or need to stop the analyzer 

  

10. 4 Flexibility to rerun the test or add test at any time.   

11.  
No need for sample preparation or pre-treatment 

(Ready to use) 
  

12.  Sample volume range: 10 - 200 µl   

13.  Automatic dilution ,reflex testing   

14.  
Result not affected with any contamination or 

interferences   

  

15.  

 any interferences that may affects  the result must be 

mentioned herewith, otherwise system we be re-

evaluated for replacement 

  

16.  

Please state the following parameters (main factor for 

comparison between products ): 

Test accuracy or CV: 

Test repeatability:  

Test Linearity : 

Carryover percentage : 

Water consumption /hour: 

  

17.  Automatic dilution of abnormal readings   

18.  Ready to use reagents , no need for preparation.   

19.  
Barcode reader for both reagent and sample must 

included  
  

20.  
Attach list of the test or assay at analyzer (all the test 

that analyzer can do it ) 
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21.  

Pre-installation shall be the sole responsibility of the 

supplier. Pre-installation shall include any civil work, 

R.O. Water system, electrical 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 systems if 

required. 

  

22.  
High quality external laser Printer and online UPS 

(up to 1 hrs.) must be included.  
  

23.  

Connection to LIS/HIS, Data transfer must be 

automatic, on-line and bi-directional for health center 

Information System or Laboratory Information 

System. 

It’s contractor’s responsibility to carry on this task 

completely. 

  

24.  

Should have comprehensive Data management such 

as User-friendly Windows based software. 

Must facilitate bi-directional interfacing capability 

and Network integration with lab information 

system. 

 Software must be user friendly with color coded 

alerts and messages. 

 Must have online user manual with instant help for 

the user  

Database and easy to interpretation of result 

  

25.  
Should have onboard data storage minimum for 

10000 samples and quality control data. 
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26.  

 Quality control:  

Must have on board quality control program (for 

internal QC). 

 Must facilitate user defined ‘Auto QC’ option 

(ability to order QC run automatically at pre-defined 

time intervals / test intervals) which must be assay 

dependent. 

Ability to store QC & control results. 

  

27.  Calibration frequency :   

28.  

Fully detailed operator and service manuals must be 

provided, an onboard troubleshooting guide should 

be available. 

A copy of any software and required code shall be 

delivered.   

  

29.  

Water treatment system (supplied from Tap water) 

compatible unit with equipment requirements shall 

be supplied along with the instrument. 

Maintenance of the water plant including any 

replacement should be covered by contractor during 

the contract period.    

  

30.  

ISO requirements (reagents, documents, calculation, 

procedures and reference range) must be included 

upon request 

  

31.  
State storage requirements of reagent including 

space required at room temperature or refrigerated 
  

32.  
Details of ambient temperature and humidity ranges 

should be state together with maximum heat output. 
  

33.  

Training for one lab staff in and one maintenance 

Engineer at manufacture company and local training 

for all lab staff ( free of charges). 

  

34.  
Any instruction for daily, weekly, monthly 

maintenance needed 
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35.  
Any requirement for water, electrical and power 

supply needed. 
  

36.  
State reagent on board stability (shall be up to 3 

months). 
  

37.  Facility for ordering test profiles    

38.  
Carryover-free pipetting of samples (Automatic 

probe cleaning ) 
  

39.  
Material safety data sheet (MSDS) For all reagent 

and detergent must be provided (hard and soft copy ) 
  

40. 8 A list of standard accessories for the offered model   

41.  

The analyzer must be able to perform all tests 

mentioned in Annex A and Annex B( except 

optional one(**))in annex B. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annex A 

 

االستهالك  المطلوبةالفحوصات  # االستهالك السنوي المطلوبةالفحوصات  #

 السنوي 

     1. F T3 2100 18. Rubella IGG 200 

2. F T4 2300 19. Troponin I 200 

4. TSH  8500 20. HAV IgM 200 

5. FSH 1100 21. Anti-TPO 300 

6. LH 1100 22. HCV 200 

7. Prolactin 1100 23. HIV Ag/Ab COMBO 200 

8. DHEAS 600 24. HBsAb  400 

9. Testosterone 1000      

10.. PTH  200     

11. BHCG 400    

12. Ferritin 8500    

13. Vit B12 10000    

14. 25 OH Vit D 9500    

15. Folate  200    

16. TPSA 300    

17. HBSAG 400    



 

  

(**) Optional test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex B 

 

 المطلوبةالفحوصات  # المطلوبةالفحوصات  #

     1. Cortisol  10. SHBG  

2. Progesterone  11. Rubella IGM 

3. RBC folate  12. Growth hormone **(optional) 

4. Estradiol  13. IL-6 ** (optional) 

5. CK-MB  14. AMH **(optional) 

6. Insulin  15.  

7. HAV IgG  16.  

8. SARS COV Ab   

9. Anti-Thyroglobulin   



 

 الهرمونات آلي لتحليلجهاز الشروط الخاصة بعطاء استئجار 

 التشخيصي في المركز الصحي والمناعة للمختبرواالمصال  
 

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

قوة العقد الستئجار الجهاز وتكون ملزمة للمشاركين في العطاء وللجنة العطاءات المركزية الحق بإهمال أي 

 عرض غير ملتزم بكل او أحد هذه الشروط.

 تقديم عرض سعر على اساس توريد الجهاز مجاناً مقابل االلتزام بشراء المواد والمحاليل والمستهلكات المناقصعلى  (1

 الحقاً.  kit و التي سوف يتم تسميتها ب 

 

  على المناقص تقديم عرض السعر للكتات فقط (Kit)( جميع الكلف  المناقص، و يتحمل المناقص )ًالحقا

 ,calibrators, controlاإلضافية من مستلزمات و مستهلكات على سبيل المثال ال الحصر :  

consumables , Cups and disposables . و  كل ما يلزم من قطع غيار للصيانة الدورية و الطارئة 

 

  ل لكعلى المناقص تقديم قائمة تحتوي على عدد الفحوصاتKit   و صالحيته عند التخزين و بعد اول استخدام

on bored expired ( و الكمية الالزمة لعمليات الفحص ،calibration and control) 

 

 )  حسب قوائم الفحص الخاصة بالجهازالفحوصات المدرجة ضمن كتات عرض أسعار لجميع  المناقص تقديمعلى  (2

B & nnex AA،)  علماً بأن المفاضلة بين المناقصين المتقدمين ستكون لالسعار الواردة 

 .)Annex A(في القائمة 

وعدم التقدم لها يعتبر  سوف يتم طلبها الحقاً عند الحاجةأساسية ولكن   Annex Bالفحوصات الواردة في  تعتبر  (3

 فهي اختيارية (،  **))optional((بإستثناء الفحوصات المشار اليها بنفس الجدول بخيار  )، مخالفاً 

 

  غير المدرجة في القائمتين  اإلضافية بالفحوصاتللكتات أسعار كما يجب على المناقص تقديم قائمةA+B   و

 .التي يمكن للجهاز عملها 

 

  تقديم قائمة مسعرة بجميع المواد والمستهلكات الضرورية لتشغيل األجهزة ولمدة خمس سنوات غير قابله ألي

 .سنويةزيادة 

 يجب أن تكون جميع المواد التشغيلية (reagents, consumables and disposables)  من نفس الشركة

وخالف ذلك يتم ذكر ذلك عند  الصانعة لألجهزة المقدمة وتكون من نفس المنشأ ويشمل ذلك التصنيع و التعبئة

 تقديم العرض 

 

للفحوصات  CALIBRATION يتم عمل كنترول  للفحوصات جميعا بشكل يومي ويتم عمل  : مالحظة

و على الشركة اخذ هذه المعلومات  حسب توصيات الشركة الصانعة لكل فحص )يومي ، اسبوعي ، شهري (

حسب االستهالك  المعاييرةمع حساب عدد الكتات الالزمة لعمل كنترول و)بالحسبان عند تقديم عرض السعر 

 (وحسب توصيات الشركة الصانعهالسنوي 

 

تعبئة الجدول الخاص بالمواصفات الفنية بحيث يتحمل كامل المسؤولية عن المعلومات الواردة فيه  المناقصعلى  (4

 الجهاز. كاتلوجفي  وتحديد رقم الصفحة للجملة المطابقةوذلك بوضع نعم او ال 

 ذكر بلد المنشأ والشركة الصانعة والمصدر للجهاز والمواد الالزمة لتشغيله. المناقصعلى  (5



 بتوريد ونقل وتركيب وتشغيل وتسليم الجهاز في المختبر التشخيصي. المناقصأن يلتزم  (6

 الرسوم والضرائب وشاملة الضريبة العامة على المبيعات.شاملة لجميع تقدم األسعار بالدينار األردني على أساس  (7

 أن يقدم النشرات الالزمة للتعريف بالجهاز ومواصفاته عند تقديم العروض. المناقصعلى  (8

فيها عند تقديم  ذكر األماكن التي يتوفر فيها الجهاز وتحديد الفترة الزمنية التي تم استخدام الجهاز المناقصى عل (9

 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. (10

الموافقة على فترة تجريبية مدتها ستة أشهر دون  المناقص( على 9تعذر تطبيق الشرط السابق )رقم  في حال (11

 . ز الي سبب() في حال تقرر رفض الجها أن تتحمل الجامعة آية أعباء مالية ناتجة عن تركيب وتشغيل الجهاز

( الالزمة للجهاز (Maintenance Kit)بتزويد المختبر التشخيصي بمجموعة قطع الغيار  المناقصيلتزم  (12

 مجاناً عند التسليم.

ً فوراً توريده في الموقع من قِبل  (13 أن يتم تدريب الكوادر الفنية في المختبر التشخيصي على عمل الجهاز مجانا

 مدرب معتمد ومدرب على الجهاز.

شاملة جميع  الموردة الشركةوعلى حساب  المنشأجهاز في بلد كل على و مهندس صيانة   تدريب فني مختبر  (14

 .التكاليف، واعطاء شهادة مصدقة ومختومة من مركز التدريب المعتمد في بلد المنشأ

أن يتم تقديم عبوة أولية مجانية من المواد التشغيلية من الكواشف والمواد الالزمة لكل فحص من الفحوصات  (15

    -ما يلزم من كل مع توريد  عند توريد الجهاز مباشرة)annex A(في القائمة  kit startup  المتفق عليها 

calibrators, control, consumables and disposables  او اي مواد اخرى تلزم لعمل الstartup 

kit، .و ال تعتبر المواد الالزمة اثناء تركيب الجهاز من ضمن هذه المواد 

على الكميات التي يتم شراؤها مقابل الثمن بزيادة ال  الكميات المجانية المقدمة بناءً  بتعديل المناقصيلتزم  (16

 من المواد الموردة سنوياً.%( 20تتجاوز ما نسبته )

( خمسة سنوات اعتباراً من تاريخ التوقيع على التسليم النهائي على أن يصبح الجهاز ملكاً 5تكون مدة العقد ) (17

 للجامعة بعد هذه المدة.

طع بعمل صيانة شاملة للجهاز وملحقاته وبشكل دوري طيلة مدة العقد بما في ذلك التزويد بق المناقصيلتزم  (18

إن لزم األمر مع ضمان استمرار عمله طيلة ساعات العمل  ومواد المعايرة لكنتروالت االمستهلكات مثل الغيار 

 للمختبر التشخيصي.

 الشركة)سنوية او نصف سنوية للجهاز حسب توصيات للجهاز شاملة مجانية بعمل صيانة تلتزم الشركة  (19

ه جميع قطع الغيار مده العقد وتكون شامل طيلة الوقائية وإصالح األعطالووأجراء الصيانة الدورية الصانعة( 

 و مهندس الصيانة في الجامعة. بالتنسيق مع المختبر في المركز الصحيمجاناً على ان تكون الزيارات 

 

على جميع ملحقات الجهاز ) مثل جهاز معالجة المياه وجهاز 18 تلتزم الشركة بتطبيق ما ورد في البند رقم  (20

UPS .وغيرها ) 

 او ( ساعة من تاريخ التبليغ الهاتفي 48خالل مدة ال تتجاوز ) تعطلهبإصالح الجهاز في حال  المناقصيلتزم  (21

مكان تحدده الجامعة طيلة اي ، و للجامعة الحق بإجراء الفحوصات على حساب الشركة الموردة في الخطي 

 .و على نفقة الشركة فترة تعطل الجهاز

 reagents, calibrators, consumables and)في حال تأخر توريد الكواشف أو أي من المواد الالزمة  (22

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

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

 .2022لسنة  8المشتريات الحكومية رقم 

بتوريد جهاز بديل مكافئ أحدث في حال توقفت الشركة الصانعة عن إنتاج الكواشف أو المواد  المناقصيلتزم  (23

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

 مالية إضافية او توفير مواد بديلة توافق عليها الجامعة ، على ان تدرس الجامعة السعر البديل وتوافق عليه 



جميع اعمال الصيانة الوقائية والطارئة واالصالحية على تقارير صيانة معتمدة من  بتوثيق المناقصيلتزم  (24

 .ن يتم حفظ احداها لدى الشركة واألخرى لدى المختبر التشخيصي الشركة الصانعة ومكونة من نسختي

 

 بتسليم كتالوجات التشغيل والصيانة )نسخة ورقية ونسخة حاسوبية( عند تسليم الجهاز. المناقصيلتزم  (25

 

توفير الكواشف وقطع الغيار والمواد الالزمة لتشغيل الجهاز لمدة سبع سنوات بعد وقف تصنيع تلتزم الشركة ب (26

 از.الجه

في المختبر  % من أوقات الدوام سنويا 5عن  DOWN TIMEأن ال يتجاوز زمن الـتعطيل    المناقصيلتزم  (27

التعطيل و تحتسب فترات  على ان تحتسب المدة بشكل نصف سنوي ) يكون الحساب بشكل تراكمي (  التشخيصي.

 ان كان التقصير من الشركة الموردة. الناجم عن عدم توفر المواد الالزمة لتشغيل الجهاز وعمل الفحوصات

وذو مواصفات احدث في حال زادت  يحق للجامعة الطلب من الشركة الموردة ان تقوم باستبدال الجهاز بأخر جديد (28

 دون ان تتحمل الجامعة اية تكاليف. (27نسبة التعطل عن النسبة المقررة في البند )

والتي يمكن للجهاز عملها حيث يتم  المرفقة القائمةفي  المدرجةاضافه اي فحص غير الفحوصات  للجامعةيحق  (29

التواصل مع الشركة عن طريق دائرة العطاءات المركزية بتوجيه كتاب رسمي بإضافة المواد، حيث يتم حساب سعر 

 . KIT هذا ال الكت لماده الفحص فقط ويجب ارفاق عدد الفحوصات ل

 calibration، control، consumableااللتزام بتوريد كافة المواد التشغيلية  يتم طلب ذلك تم في حال  

 مجاناً.  

أن يتم تقديم عرض أسعار صيانة للجهاز بعد انتهاء مدة العقد بما في ذلك عرض أسعار قطع الغيار الالزمة  (30

 للجهاز. 

 حتى و ان صادف ذلك قرب انتهاء العقد. كلما لزم االمر، تلتزم الشركة باستبدال قطع الغيار (31

 للجهاز بعد انتهاء مدة العقد. المستهلكات و المحاليلأن يتم تقديم عرض أسعار  (32

توريد الكواشف والمواد الالزمة لعمل الفحوصات على دفعات ضمن جدول بالتنسيق مع المختبر تلتزم الشركة ب (33

 وحسب كشف  خطي من المركز الصحي. ادعلى تاريخ صالحية المو التشخيصي حسب الحاجة وبناءً 

يحق للجامعة زيادة او تقليل كميات المواد في حال تطلب األمر وعلى الوكيل تقديمها بنفس األسعار والشروط المبينة  (34

  %سنوياً 25في جداول قرار اإلحالة وبنسبه ال تتجاوز 

يحق للجامعة تأجيل التوريد أو إلغاء او استبدال أي كمية من الكواشف أو المواد على أن يتم إبالغ الشركة بذلك قبل  (35

 شهر من موعد التوريد 

 medical waste managementيلتزم المورد بتقديم ملف يتضمن إدارة النفايات الطبية وبطاقة سالمة المادة. (36

& MSDS file ة ورقية( )نسخة حاسوبية ونسخ 

بتوريد وتركيب  المناقصأن يعتبر ربط الجهاز مع النظام الصحي المحوسب في المركز جزء ال يتجزأ من التزام  (37

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

 للجهاز ستكون كما يلي:

 Sample ID 

 Name of patient  

 Sample result  

 Test number  

 Flags  

 Reference ranges  

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

range)  طيلة مدة وذلك بالتنسيق مع مبرمج الجامعة، واصالح االعطال الناتجة في حالة وجود مشكلة في نظام الترحيل

 العقد.



للكتات عند تقديم العرض، وفي حال حصول اي تغيير  (shelf life (MLS))بتقديم كشف ب ال  المناقصيلتزم  (38

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

%( على االقل من مدة صالحيتها عند التسليم ويمكن 75أن تحتفظ الكواشف المخبرية والمواد بتاريخ صالحية )  (39

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

 حال توفرها. 

 قة طيلة مدة العقد.ضد الحريق والسر بتأمين الجهاز المناقصيلتزم  (40

بتوريد الكتات الالزمة لتشغيل الجهاز حسب األسعار المقدمة ضمن عرضهم طيلة مدة العقد من  المناقصيلتزم  (41

 غير اية زيادة سنوية.

%( وخاٍل من أية عيوب في المصنع أو المادة ومن طراز 100بأن يكون الجهاز وتوابعه جديد ) المناقصيلتزم  (42

 .سنوات( 7) على االقل ان يبقى في الخدمة مدة  حديث لم يتوقف إنتاجه

 ( خمسة سنوات.5الجهاز مكفول طيلة فترة التعاقد والصيانة مجانية وشاملة لقطع الغيار لمدة ) (43

بشروط العقد او تبين وجود خلل او مشكلة في الجهاز  المناقصفي حال إخالل  االتفاقللجامعة الحق في إنهاء  (44

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

 ذلك.

 تحديث للبرامج التشغيلية بمجرد تحديثها لدى الشركة األم مجانا طيلة فترة العقد  بعمل المناقصيلتزم  (45

يعتبر جزءا من الجهاز كل ما توصي به الشركة الصانعة كضرورة لعمل الجهاز بشكل طبيعي حتى وان لم يرد ذلك  (46

 ضمن المواصفات الفنية الواردة في العطاء

اي عمل ميداني )نظام الكهرباء، نظام الماء، تغيير في البناء( يتم عمله إلضافة الجهاز في  الموردة الشركةتتحمل  (47

 لمواصفات الشركة المصنعة وبما يتناسب مع معايير السالمة العامة للجهاز الموقع وفقا  

تقوم الشركة بتوريد مجاناً كل ما يلزم لتشغيل الجهاز وعمل الفحوصات حسب المعايير العالمية في حال عدم ذكرها  (48

 العرض المالي ضمن 

 .يجب على الوكيل استبدال اي مادة يثبت عدم جودتها عند االستعمال (49

  kitتقديم شهادة من الشركة الصانعة تبين فيها عدد الفحوصات لكل  (50

 .يلتزم الوكيل المحلي المتقدم للعطاء بتقديم ما يثبت بأنة وكيل محلي معتمد للشركة الصانعة المتقدمة (51

تسليم بمدة يلتزم الوكيل بالتنسيق مع مندوب الجهة الطالبة )المركز الصحي( لتسليم المواد ويتم االبالغ قبل موعد ال (52

 ساعة. 48اقصاها 

 لجميع الفحوصات المطلوبة FDA   تلتزم الشركة بتقديم شهادات (53

ألي كت من الكتات الواردة في قرار االحالة او اية تغييرات على أي مادة   Part numberفي حال تم تغيير ال  (54

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

 تلتزم الشركة الموردة بعمل ذلك وعلى حسابها دون ان تتحمل الجامعة اية تكاليف.

وتحت  (refurbished)وعدم استخدام أي قطع مجددة  (brand new)باستخدام قطع غيار جديدة  المناقصيلتزم  (55

 .طائلة المسؤولية 

) يتم تغذيته من مصدر الماء الموجود في وطابعة  و جهاز معالجة المياه     UPSبتوريد جهاز  المناقصيلتزم  (56

 .سنوات من تاريخ اإلحالة  5حسب توصيات الشركة الصانعة ومكفول لمدة المختبر( 

 بأية أضرار تلحق بالمركز الصحي او المختبر نتيجة قيامه بأعمال الصيانة المختلفة  المناقصيلتزم  (57

 Operation & maintenance)بتقديم نسختين من كتيب التعليمات الخاص باألجهزة  المناقصيلتزم  (58

manual)  2ونسخة الكترونية عدد  2نسخة ورقية عدد 

 بعد انتهاء فترة العقد او انتهاء المخصصات المالية للجامعة  المناقصتؤول ملكية األجهزة الموردة من  (59

تركيب الجهاز ( للكشف على الموقع ومعرفة مدى مالئمة االجهزة  يحق للمتعهد زيارة المختبر التشخيصي )موقع (60

 افات حسب توصيات الشركة الصانعة .من ناحية الحجم للمكان واذا كانت بحاجة الى اي تعديالت او إض

الجامعة غير مسؤولة عن ارتفاع الضرائب والعوائد الحكومية وفي حال الغاء او تخفيض هذه الضرائب يتم خصمها  (61

 الجامعة بنفس القيمة .على 

 لكل فحص على حده ورقياً وحاسوبياً.  Leaflet sheetتزويد المختبر التشخيصي بعد توريد الجهاز ب ال  (62

 ، وغيرها (  UPSبصيانة جميع ملحقات الجهاز ) حاسوب ، طابعة ،  المناقصيلتزم  (63



ة الشركة الموردة مهما استبدالها على نفقدة مستهلكة فيجب في حال تبين حاجة الجهاز الستبدال أي قطعة او أي ما (64

 بلغ تكرار ذلك، بحيث يبقى الجهاز يعمل بالصورة المثلى عند التوريد و عند انتهاء فترة العقد و ما بينهما. 

حيث تكون الشركة مسوؤلة عن كافة ب ،) C.(1.2)ANNEX (بتعبئة كافة البيانات في الجدول  المناقصيلتزم  (65

ً ـ، ويعتبر العرض مخالف المعلومات المرفقة به لم يتم تسليم هذا  اذاالمالي للشروط ولن يتم النظر في العرض  ا

 الجدول.

 ANNEX) يمكن للشركة المتقدمة تقديم جدولها الخاص بطريقة حساب استهالك المواد بدالً عن هذا الجدول (66

C.(1.2)) المعلومات.يحتوي على جميع  شريطة ان 

من مرة وذلك  شهور او سنة وألكثر 6لمدة  سنوات(، 5تمديد مدة العطاء بعد انتهاء مدة العقد )بعد يحق للجامعة  (67

وقت تحدده مع اشعار الشركة  ييحق للجامعة انهاء االتفاقية في ا الطرفين، حيثالجامعة وباالتفاق مع حسب طلب 

 بذلك قبل شهر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Annex (C.1) 
 

No. Test No of 

test  per 

kit 

Stability 

for 

calibration 

On bored   

stability 

(exp after 

first use) 

Shelf 

life 

Number of 

test per 

calibration 

Number 

of test 

per QC 

CV or 

SD 

1.  F .T3        

2.  F .T4        

3.  TSH         

4.  Anti-TPO        

5.  FSH        

6.  LH        

7.  Prolactin        

8.  DHEAS        

9.  Testosterone        

10.  PTH         

11.  BHCG        

12.  Ferritin        

13.  Vit B12        

14.  25 OH Vit D        

15.  Folic acid         

16.  TPSA        

17.  HBSAG        



18.  HBSAB        

19.  Rubella IGG        

20.  Troponin I        

21.  HAV IgM        

22.  HCV        

23.  HIV Ag/Ab 

COMBO 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annex (C.2) 

 

No. Test No of 

test  per 

kit 

Stability 

for 

calibration 

On bored   

stability 

(exp after 

first use) 

Shelf 

life 

Number of 

test per 

calibration 

Number 

of test 

per QC 

CV or 

SD 

1.  Cortisol         

2.  Progesterone         

3.  RBC folate         

4.  Estradiol         

5.  CK-MB         

6.  Insulin         

7.  HAV IgG         

8.  SARS COV 

Ab 

       

9.  Anti-

Thyroglobulin 

       

10.  SHBG         

11.  Rubella IGM        

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

 


