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Fiyalar KDV Harig olarak verilmelidir. Malzemelerin Markast veya Ozellili mudaka belirtilmelidir'
UiB sorgllamasrna g6re en diigk 3 teklifbaz almacaktlr. SGK 6denir/Odenmez toklifre bclirtilecektir.
SUT kodu belirtilmeyen teklifler deEerlendirme drgr brrakrlacaktr. Pakete dahil olup olmadrF teklifte belirtilecektir.

SUT fiyatur atan teklifler delerlendirme drgr brrakrlacaltrr. odemeler muayene kabul sonrasr l-3 Ay arasrndadrr.

SGK Tarafindan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda ),flkleniciye Meme yaprlmayacak ve yiiklenici higbir hak talebinde

bulunmayacaltrr.
Teklifveren istekliler 1lkandaki tiim maddeleri Frtstz kabul etrniS sayrlacaktrr.

Son Tek]if Tarihi: 27.04.20'17

*Tamn ayrc! firma bilgisi olmah ve teklifile birlikte SGK sorgulama sisteminin glKrsr teklifile birlikte verilmelidir.
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1 ONKOIOJiK TOKSITE TESII 315 TEST

Genel
Toplam(KDV

Haric):
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2.

4.

5.

FARMAKOGENETiK TEST TEKNiK $ARTNAMESi

l. Ttim kitler en az 6 ay ya da daha uzun miyath olmaf1{1. A1c1k daha krsa miyath kitler iqin' son

kullanrm tarihinden en az iki ;;;; #"r" uitolritolgi taktirde uygun ve uzun miyath kitlerle

6.

'7.

8.

de[iqtirilmesi zorunludur'

Testin kullanrm krlavuzu Tiirkqe olmall ve teslimat srraslnda sunulmaltdtr'

Tiim bakrm, onanm, yedek parqa ve sarflan ihaleyi kazanan firma tarafindan iicretsiz olarak

kargrlanacaktl r.

Kitlerle ilgili egitim ihaleyi kazanan firma tamftndan verilmelidir'

Kitlerle ilgili sorun bulundufunda en geg 48 saat igerisinde miidahale edilmelidir' Sorun en geg l0

giin igerisinde g6ziilmel idir'

Testler DNA izolasyonuna gerek olmadan doErudan tam kandan galrqabilmeli ya da yeterli miktarda

DNe izolasyon kitti iicretsiz olarak temin edilmelidir'

Test ilaq metabolizmasr ve iligkili genlerindeki en az 40 mumsyonun test edilmesini ve 6zel yazlltm

ile elde edilen mutasyon u'urit to""'iiut'^'n iarmatog"netil Uiiimsel veriler ile deferlendirmesini ve

raporlamasrnr YaPabilmelidir'

Kitler kolay kullanrlabilir olmah ve tam kan iirnegi - sonug arasrnda geqen siire 90 dakika dan fazla

olmamaltdrr.

9. Testin gahgmasr igin gerekli Real-Time PCR sistemi testle birlikte laboratuvara kurulmaltdtr'

10. Testin galrgmasr igin verilecek Real-Time PCR cihazr manyetik indiksiiyon metodu ile tsltma

yapabilen bir sistem olmahdtr'

Il.Real.TimePCRcihazrkullanlmegitimitestegitimi.ile,biflikteverilmelidir.Real-TimePCRsistemi'-' 
+g PCR,.uinin aynt anda yaprlmastna imkan verebilmelidir'

l2.Real-TimePCRcihazrntnreaksiyonlartoplamhacmi5pliJe25plaralrgrndaolabilmelidir.

lj.Real-TimePCRcihaztnrnkullandr[rtiipleriiretimesnastndaminemloilyiiklenmiiolmallvecihaz- - 
u*n ,srtmaya gerek olmadan ttiplJrin alt tarafrndan okuma yapabilmelidir'

]4.Real-TimePCRcihazr2kanallrolmalrvebukaanallar5]0nmve555nmdeokumayapabilmelidir.

15. Real-Time pcR cihazr hafif kolay ta5rnabilir olmal 2.5. kg dan daha a[rr olmamahdtr. .Real-Time

PCR cihaztnrn bovutlarr 16 
"rn 

ii"''iiiri' 16 cm (uzunluk] ve 14 cm (yiikseklik) den daha biiyuk

olmamalldlr'

lirnr I


