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s.No }tal / Hizmet Adı M ktarı Birimi Birim
Fıyat

Toplam
Fiyat

Tanlmıayıcı Fİİma Ye uBB

1 DUYARuuK |2 KUTU
DİsK

2 3 KUTU
AMnBrYOİK DUYARUUK DİSK

3 N 6 KUTU
DUYARUUK DİSKI

+TAzo8AcTAM 12 KUTU
ANTİBİYOTİK DUYARUUK DİSK
cEFoPERAzoNE +sUtsAcTAM
AİffİBİYOTİX DUYARUUK DiSK

l2 KUTU

4

6 PENE14 DuYARuuK 8 KuTU
DisK
VANKOMİCİN ANTİBiYOTİK
D[JYAR]_Iu( DİsK

9
I

8 KUTU
DuYARuuK Dİsl(

9 TRIMETHOPRIM+SULFAM ETOXAZOL
(sxr ) ANTİBiYoTİK DuYARuuK
DIsK

9 KUTU

10 ERİTROMİSİN ANTİBiYOTİK
DIJYARXUK DİSK

5 KUTU

1ı , rEİKoPl_ANİN Ai,ITİBİYoTiK
: uJYARuuK DisK

5 ] KuTU

15 i Km.llii
t3 sTERlL ozE DIsPosAB[f 45000 ADET

14 PETRI KABI ( 9 o"| çAPu ) ADET

15 TRANSPoRTER crAşIMA)
EKUVYONLU BESIYERI

5000 ADET :

16 KANu ( sImD ) AGAR BESİYER (
Toz ) 500 GR

1,2 KUTU

I7 EMB AGAR BESiYERİ 9 KUTu

18 SAB{|RAND DD(TRoSE AGAR 500 GR 9

19 CHAPMAN BEsmRI 3 KUTU

20 BiLE EscUüN AGAR 5o0 GR 3 KUTU i

i

2I Kon N KANu El4B AGAR HAZIR
BEsİYERi

ADET

22 STERİL İDRAR KABI 40000 ADET

LAM (RoDA]u) KuTU

24 Atxol % 100 30 uTRE

25 i BAZİK RJrciN (1O0 GR) 3 ADET

26 ENTEMoEBA HİsToLYTIcA ANriJENi :

ARANMpsI (DIŞKIDA)
2000 TEsT

27 CLOSTRiDİUM DİFFICİtE TOKSİN
A+B AMrİJEN Kiİ

15: KUTU

28 RoTAVİRüS-ADENoVİRÜs Aü\rrEJ ENİ
(KASET TEST_DIŞKIDA)

2000 TEsT

ihale Mail Adİ9si : 5aıinalma63@hotmail.com

0 (4l4) 34,t 40 00Adİes: Af.ştüma ve Uygulama Ha§tanesi o§mrnbey Kanpitso ŞANLIURFA lrtibaııelefon: Tel.: o (4l4\3MMu Fa|s :

Doğnıdan Temin ileıişiıı : 0 (4l4) 344 41 78
Ihaıe lletişim : 0 (4l4) 344 4t 65-5810

Doğudan Temin Mail : doprudanlcmi aİıaa.edu.ır

5

7 KUTU

6

12 KURUTi",|A KAGIDI

25000

ADET

40000



GiARDiA cRYProsPoRiDIUM
A|,ITIJENi (KrsEr TEST, DI5nDA)

2000 TEsT

30 GAITA KABI 3000 ADET

31 5000 KUTU

IAMEL 24X24 (100 LÜK) 50 KUTU

SARI PiPET UcU 1000 LiK PAKET 150 PAXET

34 PİPET ucu 10oo uK 50 PAKET

VDRL TESTİ 1500

36 10 KUTU
DIJYARULIK DİSKI

37 TİGESİKLİN AMrİBIYOİK DİSK KUTU

38 i GİEMS^ sIoK soLUsYoN 1000ML 1000 N4L

39 LAN SAKLAMA KUTUSIJ ADET

40 BR|JCEIA BLoKAN ANTİKoR (
cooMBs ) XANTnAİF

5000 TEsT

4L : BRUCEL|-A_TUP TEsrİ ( 50 ML ) 30 ŞIşE
42 BRIrcELLA RosE - BENGAL

AsiDiFiYE PLErr DiLÜEMrİ
(10ML)
ıLE

50

43 GRUBER wlDAL Ao ( 50 ML ) 40 şİŞE
44 GRUBER AH (50t4L) 40

45 GRUBER To (50 ML)
I

46 GRuBER WIDAL TH ( 50 ML ) 40 ŞıŞE
47 GRu8ER wİDAt Bo ( 50 ML ) 40 ŞişE
48 GRUBER WİDAL 8H ( 50 ML ) 40 ŞİşE 

i

49 FLAKoN (VİDA KAPAKu 50 ML) 3000

50 N-95 TBc &{sİL KoRtmJcU NlAsKE 500 ADET

51 METILEN 500 I

K 9 KUTU
DIJYARUUK DİSK

53 : üNEzoLİD AMriBİYoİK
i DUYARUUK DİSKİ

5 ADET

54 DAPTOPlISIN 7 ADET
DuYAR[uK Dİsl(

55 N 3 KuTU
DtJYARuuK DisK

Genel
Toplam(|(DV

Hariç):

Adrc§: Araştıma ve Uygülama Hastarcsi osmanbey Kampils0 ŞANLIURFA
Doğudan Temin Mail : doeİudaİıt!-min(ahaİra..cdu.tr
ihale Mail Adresi : saıinalma6]@hotmail.com

lrtibar telefon : Te!.: 0 (4l 4\ 3U U U Faks : 0 (4l4) 344 40 00
Doğrudan Temin İletişim : 0 (4t4) 3,ı4 4ı 78
ihde İletişim : 0 (4l4) 344 41 65_58l0

29

lEsT

10

I

ŞrŞE

5ısE

40

ADET

'Tanımlaylcı fııma bilgisi olmah ve teklifile birlikte SGK sorgulama sisteminin ç*İl§ı teklif ite bir|ikte verilmelidir.
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Antibiyogram Diskleri Teknik Şartnamesi

l. Antibiyogram Diskleri steri| olarak blister ambalajlarda olmalıdır.
2. Her kutuda slika jel, 5 kartuş ve her kartuşta 50 adet disk ve her kartuşta nem futmayı

engelleyici slika jel bulunmalıdır.

3. Kutulann üzerinde antibiyotiğin adı, içerdiği antibiyotik miktan, son kuIlanım tarihi ve 1ot
numarası açıkça belirtilmelidir.

4. Antibiyogram Diskleri cl-st standaıtlanna uygun mikrogramda antibiyotik içermelidir.
5. ihaleye giren firmalar iç kalite kontrolü için Gram Negatif, Gram Negatif Nonfermantatif,

Gram Pozitifve Anaerob standart kontrol suşlannı temin İtmelidir.
6. Teslim. edilecek Antibiyogram Diskleri hastanemizin mikrobiyoloji laboratuvannda mevcut

olan Disk Dispencerler ile uyumlu olmalıdır. ihaleyi alan firmaaan ayrıca Disk Dispencerİ".
talep edilmeyeceliir.

7. Antibiyogram Disklerinin son kullanım tarihi l2-15 ay olmalıdır.
8. Disklerin teslimatı soğuk zincirde yapılmalı ve standart suşlar ile yapılan kontrollerde gerekli

performansı sağIamayan Antibiyogram Diskleri yenileri ile değiştiİilmelidir.
9. Disklerin-. tamamı gerekli laboratuvar standartlannın sağlanması için grup olarak

değerlendirilecektir.

l0. Antibiyoram Diskleri ISo 900l standartlannda üretilmiş olmalı ve ihaleye iştirak eden
firmalar kalite sertifikalarını ihale esnasında belgelemelidirler.

ll. ihaleye katılan firma ana distribütör firma tarafindan verilmiş olan yetki belgesini ve üretici
firma tarafindan ana distribütör firmaya veriImiş olan yetki belgesini 6elgelerJııJi.. - --'-

12. Üretici firma ihale sonrası antibiyotik diski performans testi için aşağıdaki standart
mikrooıganizrıalan liyofilize halde 2'li swab şeilinde ünitemize teslim eĞelidir. TJım
edilecek mikoorganizırıalar kesinlikle sertifikalı ve sıvı buyyon içerisinde oı.u,naııa,..
Tes.Iim edilen mikroorganizmalarla beraber bakteri saklama Uoncutıu vialleride beraberinde
verilecektir. Verilen liyofilize swab şeklindeki mikoorganizmalar ATCC sertifıkalı oı."ı,aİ..
Veri|en standad mikroorganizmaların ISO l7025 belgesi de verilmelidir.

STUART TRANSPORT (TAŞIMA) BEsiYERi TEKNiK ŞARTNAMESi:

ı. Uygun pH( 7,4 +0,2) ve yoğunlukta olmalıdıı.
2. Besiyeri tiipü polipropilen nıalzemeden imal edilmiş olup viü kapaklı olacaktır.
3. Besiyeri kısmı çabuk dağılmayacakhr.
a. Tekli ambalajlarda steril paketlenmiş olmalıdr. Ambalajlar sterilitenin bozulrnamasını

sağlayabilecek şekilde imal edilmiş olmalı. sterilizasyon şekli veya yöntemi ambalaj
iizeıinde belirtilmiş olmalıdır. Ayrıca satıcı firma sterili.asyon belgesini .ruy.n"
komisyonuna vermelidir.

5. Aynı ambalaj içerisinde içinde stuart besiyeri bulunaı kapaklı r,e kapalı halde plastik
tiŞ ile pamuk uçlu ekiivyon çubuğu yan yana bulunmalıdır.

6. Tüpler üzerine hasta bil nin yazıIabilmesine( ad-soyad, yaş, protokol no v.s.)
uygtuı şekilde etiketl olınalıdırş

7. Taşıma
8. Omekgetirilnrelidir
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ı. Besiyerleri teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miatlı olmalıdır. ry

STERiL TEKLİ AMBALAJLI İDRAR KÜLTÜR KABI TEKNiK ŞARTNAMESİ:

idrar kabj sert plastikten imal edilmiş olup, vidalı kapakh olmalı ve dışanya sızdırma
olmamalıdır.

100-120 ml hacimde olmalıdır.

steril, tekli ambalaj larda otmalıdır.

,UT'leİ"' UBB.«İusal Bilgi Bankası kaydı) bulunmalrdu ve teklif veren firmalar tarafından
bu.kaydı gösterir belgeler ihale dosyasında sunulmalıdır. Söz konusu a"İe;ı*ioı.r"y""l*
ihale dışı kalacaktır.

RODAJLI LAM TEKNİK ŞARTNAMESİ:

l-Lamın kenarlan tırtıklı olmamalı, diizgün olmalıdır.
2-Lamlar yaklaşık25X 76 mm. olmalıdır.
3-Lamın biı kenan protokol numarası ve isinı yazmak için buzlu o|malıdır.
4-50'lik orijina| ambalaj larda olmalıdır.
5-Birbirine yapışmayan iyi kaliteli ve temiz. şeffaf canrdan yapılnış olnıalıdır.
6-Lamlann iizerinde çizik ve rutubet bulunmamalıdır^
7-Lamlar birbirine yapışık olmamalı ve aralarıııda k6ğıt olmahdır.
8-Laboratuarda denenerek uygunluk alınmalıdır.
9-Lam kufulannda nem önleyici madde (silikajel vb.) bulunmalıür

ETİL ALKOL TEKNİK ŞARTNAMESi:

Etil alkol orijinal ambalajında 2,5 litre'lik kolıı renkli cam şişede olmatıdır. Analitik saflıkta
olmalıdır. Absolute (200 proof) ve su miktan f%0.005 olmalıdır. Uluslararası iiretim
standartlanna uygıınluğu belgelenmelidir. Acs Reagent Grade sertifikası taşımalıdır

STERİL PETRİ KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESi

Her kolide steril 700 adet petri kutusu bulıınmalıdır.
petri kutuları tek kullanımlık olmalıdır.
Petri kutulan 90 mm çapında ve 17 mm derinliğinde olmalıdır.
polistren imal edilmiş olmalıdır.

arı jelatin ambalaj içerisinde ve gama ışını ile steril edilmiş olmahdır.
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t.
2.
3.
4.
5.
teslim edil

19X19 cm ebatlarında olmalıdır.
Ağırlık 70 9rlmn olmalıdır.
Bir]ıakette en az 25O adet otmalıdır.
Ka.gıtıar orijinal ambalaj Oa olmalıJıİ.

j!,r?;.ru'ru., n ihtiyacı O"İl., lÜrr.l, pa rtıler ha ıinde ia boratua ra

KURUTMA KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ
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özn srnnir nisposBı,E TEKNiK şARTNAMEsİ

l. kolay hrılmaz, esnek ve plastik malzemeden yapılmış olmalıdır. Öze ucuıdaki halka 0,0t ml (ı0
pl) hacminde olmaIıdır.

2. Özeler lO'lu paketler halinde, steril ve tek kullanrmlık olmalrür.
3. Özeler besiyerine zarar vermemeleri için yilzeyi dügüıı, esnek ve yunuşak olmalrd.ır.
4, Her Paketiı iizerinde lot nıımarası, iiretim tarihi, son kullanma tarihi ve sterilizasyonun hangi

yöntemle yapılüğ belfutilmetidir.
5. Eı az 2 yıl miadlı olmalıdır.
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Teklif edilen ürünler aşağıdaki belirlilen özellikleri
karşılamalıdır.(ürün teslimatı sırasında şartname maddeleri
kontrol edilecektir.)
. Muadil ürün kubul edilmeyecektin
Ürünler Laborutuorda denenerek uyg un luk alınnırılıd ır.

o\.0*

birebir
tek tek

Mikrobiyoloj ik Besiyerleri Teknik Ş artnamesi

1. Besiyerlerinin tamamı toz yapıdq 500 gr'lık ambalajlarda ve oda sıcaklığı koşullannda
saklanmahdır.

2. kutuların üzerinde besiyerinin adı, saklama koşulları, formülasyonu, lot numarası, son
kullanım tarihi, formülasyonu ve hazırlanışı aç*ca betirtilrniş olmalıdn.

3. Besiyerlerinin miadı en az 4 yıl olmalıdır.

4. Miadı kısa olan besiyerlerinin ihaleden önce satıcı firma tarafindarı bilgilendirilmesi şarttır.
5. Teslim edilen besiyerlerinin kufularının üzerinde bulunan alimunyum folyolann açılmamış ve

zedelenmemiş olması gereklidir. Açılmış ve zedelenmiş olanlar yenileri ile değiştirilmelidir.

6. Teslim edilecek besiyerlerinin üretim lot numaralarının, laboratuvar standardizasvonunun
sağlanması bakımından her kalem için aynı olması, farklı farktı lot numaralanna sahip
olmaması gerekmektedir.

7. Laborafuvar çalışanlarının güvenliği açısından besiyerlerinin formülasyonunda antibiyotik,
toksik ve zararlı maddeleri bu|undurmaması gereklidir.

8. Besiyerleri için ihale öncesi Mikobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD'dan uygunluk
belgesi alınmalıdır.

9. Besiyerleri ISO 900l standartlarında üretilmiş olmalı ve ihaleye iştirak eden firmalar kalite
sertifi kalarını ihale esnasında belgelemelidirler.

l0. satıcı firma ihale dosyasında besiyerlerinin ayrı ayrı MsDs sertifikalarını belgelemelidir.

11. Firmalar teslimat sırasında, teslim edilecek olan her malzemenin lot numarasına ait kalite
sertifikasın ı teslim etmelidir.

12. İhaleye katılan firma ana distribütör firma tarafindan verilmiş olan yetki belgesini ve üretici
firma tarafindan ana distribütör firmaya verilmiş olan yetki belgesini belgelemelidir.

13. Laboratuvar şartlanmızda kullanılmamış ve denenmemiş ürünler değerlendirme dışı
bırakılacaktır.

14. Üretici firma ihale sonrası besiyeri performans testi için aşağıdaki standaıt
mikroorganizrnaları liyofilize halde 2'li swab şeklinde ünitemize teslim etmelidir. Teslim
edilecek mikroorganizmalar kesinlikle sertifikalı ve sıvı buyyon içerisinde olmamalıdır.
Teslim edilen mikoorganizmalarla beraber bakteri saklama boncuklu vialleride beraberinde
verilecektir. Verilen liyofilize swab şeklindeki mikroorganizmalar ATCC sertifikalı olmalıdır.
Verilen standart mikroorganizm 7025 belgesi de verilmelidir
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KoYtJN KANLI + EMB AGAR TDı(\tk şARTNAMESi
l. Besiyerlerinin lot numaralan her iiretim partisi için farHı olmalrdu.
2. Besiyerleri steril olmalı ve steril olduğu belirtilmelidir.
3. Besiyerleri 90 mm lik petride 4mm kallnlığında dökiilmüş olrnalıdır.
4. Koyun kaııll-EMB agar besiyeri iki bölmeli olnulıdıı. Bir bölmesinde EMB agar, diğer bölmesinde

% 5 koyun kanlı agar olınalıdır.
5. Her bir Petrinin üzerinde ürün aü ve son kuIlanma tarihi ve lot nuııı:ıtı§r silinmeyecek ve

kazmrrıayacak şekilde yazılrnış olmalıdır.
6. Besiyerleri, nem ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde 10 adetlik paketler halinde olmahdr.
7. Her ambalaj iizerinde iiretici firma, son hıllannıa tarihi, saklarrn koşıılları, lot numarası, iirün aü

ve besiyerinin kalite kontrolünün yapıldığ suş bilgileri yer almalıdır.
8. Besiyerleri buhar birikimi, h.ıruına ve kontaminasyonu engelleyecek şekilde naylon ağzı yapışkanlı

poşetler ile ambalajlanmış ol_ırıalıdır.

9. Kontaminasyon görülen besiyerleri veya son kullanma tarihi dolandan +4"C,de stoklanmasına
rağmen bozulmuŞ olan besiyerleri iiretici firnıa tarafindan ücretsiz olarak yenisi ile bir hafta içinde
değştirilmelidir.

l0. Besiyerleri kontrol suşlan

belinilmelidir.
ile denenmiş olınalıdır. Orijinal ambalajında kullanılan suşlar

1l. Besiyerleri laboratuvann talebi doğultusunda peyderpey, istemd,en en az 7z s^t soııra teslim
edilmelidir ve besiyerlerinin son kullanma tarihleri laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az 2
ay olmalıür. Siireye resmi tatiller dahit

1
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6, Teslim.edilirken ulaşımdan dolay kınlmş veya çatlamış olan petri kufulan firmatarafindan yenileri ile değiştirilrnelidir.

LAM sAKLAMA KUTL]SL] rt«Nix şaR:rNaırrsi

uzix ruxsiN rnxiıi« şARTNA]rffi si
1. l00 gr lık dayanrkh ambalajlaıda olmalıdır.

2. Moleküer ağrlığ 335,85 olmalr, toz veya kristal görtiniimiinde olmalıdır.

3. Şişelerin i-izerinde iiretim tarihi, lot numarası r,e son kullaııma tarihi olrnahdır.

4. Kullanrm süresi teslim tarihinde itibaren en az 1 yıl olnalıdır.

5. CAS nuırıarası 58969-01-0 olmalıdr.

1. 50 ya da l20 adet lam saklanması için uygun olmahür.2. Kenarlanıda sıra numaıası içermelidir. '"3, plastik biilmeli olup laınlar birbir]eri ile temas etmeyecek kadar aralık o|malıdır-

\\o
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E.HlsToLYTlcA TEKNİK şARTNAMESİ

1-Test microelisa yöntemli olmalıdır. Test ka|itatif olarak değerlendirilmelidir.Kit,
gaita numunelerinde çalışmalldlr.katl ve slvl örnekler için örnek hazırlama

ğrosedürü olmatıdır.Entamoeba Histolytica'ya spesifi k olmalıdır.

2-Adhesin prensibine dayah
apatojen olan Entamoeba
göstermemelidir.)

3_kuyucuklar adhesine bağlanan monoclonal antikorlar ile kaplanmış olmalldlr.

4-Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

S_çalışmayı kolaylaştırmak ve tasarruf amacıyla stripler tek tek kuyucuklara

bölünebilmelidir.

6_çalışma için kullanılacak tüm solüsyonlar kullanıma hazlr halde kitin içinden

çıkmalıdır.

7-Çalışmayı kolaylaştırmak için, solüsyonlar birbiderinden ayırt edilebilecek

şekilde renk kodlu olmalıdır.Pozitif ve neg atif kontrol kitin içinde bu|unmalıdır

8_inkübasyonlar oda lsısında gerçek|eştirilebilmeli Ve süresi 130 dakikayı

geçmemelidir.

9_Sonuçlar gözle Veya Microelisa okuyucu cihazlarda, 450 nm,de ve 620 nm

referans alı narak değerlendirilebilmelidir.

.tO-Antijenlerinkullanımsüresincetüketimhızınınyavaşlamasıveya.başka.bir
nedenlö miadının yakınlaşması halinde ilgili firmaya en geç bir ay öncesinden

bıdiriımesi halinde açılmamlş ambalajları uzun miatlı olanları ile ( en az 6 ay ) ile

ücretsiz olarak eşit test saylsında değiştirilecektir.

11- Miadı üretim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalıdır,

1 2_Getirilen demo örnekleri laboratuvarımızda çalışılacak uygun görülürse testler

kabul edilecektir

1 3- Testler laboratuvarımı ı halinde peyder pey teslim edilecektir

§r'"

olarak patojen olan Entamoeba Histolytica ile
dispar'ı ayırt edebilmelidir (cross-reaksiyon
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CLosTRiDiUM DİFFİCiLE ToxiN A VE B TEKNiK ŞARTNAMESİ

l. Test enzim "immıınassay'' (ELISA) yöntemi kııllanarak dışkı ömeklerinde
Clostridium diffıcile A ve B toksinini saptayabilmelidir.

2. Test sonuçlandı$nda değerlendirme basamağı 405, 450 veya 492 nm filtre içeren
plak
okuyuculannda yapılabilmelidir.

3. Testin orijinal kutusunun içinde pozitif ve negalif kontroller bulunmalıdır.

4. Test stripleri kınlabilir olmalıdır.

5. Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

6.Çalışma için kullanrlacak ttim solüsyonlar kullanrma hazır olmalıdır.

7. Antijenlerin kullanrm siiresince tiüetim hızının yavaşlaması veya başka bir nedenle
miadının yakııllaşması halinde ilgili firmaya en geç bir ay öncesinden bildirilmni
halinde açılmamış ambalajlan uzun miatlı olanlan ile (enaz6 ay ) ücretsiz olarak eşit
sayıda değiştirilecektfu .

8.Miadı i.iretim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalıdır.

9. Getirilen demo ömekleri laboratuarımızda çalışılacak uygun görüliirse testler kabul
edilecektir.

a 1 0.Testler laboratuanmızın ı halinde peyder pey teslim edilecektir.
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RoTA_ADENoViRÜS
HIzLI TANI riri rBxışix şeRrNıııpsi

1) Test, gaitadan alınan ömeklerden Rotavirüs antijenini (A - G tiim alt gruplar

dahil)ayrı ve Adeno virüs antijenini (40 ve 41 serotipler dahil olmak üzere) ayn

tespit edebilmeli ve sonuçlan aynı test kasedi üzerinde ayırt ederek gösterebilme

özelliğine sahip olmalıdır.

2) Kitin membranı monoklonal antikor ile kaplanmış olmalı, rahat ve kullanışlı
olarak uygulanabilmesi ve kontaminasyonun önlenebilmesi için kaset özelliğinde
olmalıdır.

3) Çalışma kit haricinde başka bir malzeme gereklirmemelidir.

4) Test prosediirü santrifiij gerektirmemeli ve sonuçlar en geç 10 dakika içerisinde
alınabilmelidir.

5) Test kasetinde beliren kontrol çizgisi ile test sonuç çizgileri, testin sonucunu

vanlıs vorumlamamak için !!ç farkh renkte olmalıdır.

6) Test kasetleri, neme karşı koruma sağlamak için ayrı avrı aliimin},ıımla
olmalı ve her kaset ambalajı üzerinde orij inal olarak ambalajant anl]-l1S

içeriği, lot numaıası ve son kullanma tarihi aynca belirtilmelidir.

7) Test kasetinin doğru çahşması ve nemden hiç etkilenmemesi için aliiminyum
ambalaj içerisinde nem koruma tabletleri bulunmalıdır.

8) Her kitin içerisinde, Laboratuar İç Kalite Kontrolilnü sağlamak amacıyla kitin son

kullanma tarihine paralel, orijinal ambalajınd4 oda sıcaklığnda saklanabilen
minimum bir adet pozitif kontrol swabı bulunmalıdır.

9) Seyreltici reaktif, kontaminasyonu önlemek için gaita toplama tiipleri içerisinde
hazır bulunmalı, ayn bir şişeden damla sayarak numune ti.iplerine doldurmaya
gerek duyulmamalıdır.

10) Testin performansının değerlendirilmesinde EIA veya PCR yöntemi ile
kıyastanmış olması gerekmekie ve Rota virüs için hassasiyeti (sensitive)
o/o99,9'dan, özgüllüğü (spesifisite) %98'den, Adeno virüs için hassasiyeti
(sensitive) %o99'duı, özgüllüğü (spesifisite) %99,9'dan küçiik olmamalıdır.

11)Kitleı, reaktifleri çalışabilmek için ısttına veya soğutma ile oda sıcaklığına
getirmeye ihtiyaç duymadan reaktifleri ve pozitif kontrolleri de d6hil olmak üzere

2 - 30 "C 'de oda sıcakJığında saklanabilmelidir.

12) kasetleri, içerisinde hazır seyreltici reaktif

Mikrob lo]

kontrol swabları ve kullanım talimatıbulunan gaita

çıkmalıdır. 0ü.

n'k Mitrobivolo!

NoI 5164]

1



l3)Kit, Ulusal Bilgi Baııiası'na (UBB) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı onayh olmalıdır.onaylı UBB kodlan teklif mektubunda markalan-yla birlikte |er almaı,a,r. atsi
takdirde değerlendirme dışı bırakılacakür.

14) Testlerin kullanım siiresince tfüetim lızının yavaşlaması veya başka bir nedenle
,ildının yakı.I§ması halinde ilgili firmaya en geç bir ay öncesinden bildirilmesi
halinde açılmamış ambalajlan uzun miatlı olanlan ile ( en az 6 ay ) ile ücretsiz
olaıak eşit sayıda değştirilecekiir.

l5) Getirilen demo ömekleri laboratuvanmızda çalışılacak uygun görüliiıse testler
kabul edilecekir

l 6) Testler laborafu vanmızın halinde peyder pey teslim edilecektir
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cRYPTosPoRioiuıuı pınvuu_ciınoie iNresriNıı_is KART (KASET)

resr rexııix şenrleıııesi

1. Test, kaset yapısında olmalıdır.

2. Test, giardia ıntestinalis,in trofozoit, kist ya da bozulmuş şekil|erini tespit

edebilmelidir.
3. Test, giardia intestinalis hücre duvarl proteinlerine karşı oluşan monoklonal

antikorları kullanmalıdır.

4.Testınçalışmasıiçingerekliolanekstraksiyontamponuvepipet|erkitiniçinde
hazırolmalıdır.Ekstraksiyon(ayrıştırma)sırasındasantrifüjişleminegerek
duyulmamalıdır.

5. Testin çalışma ve sonuçlanma süresl 10 dakikayı geçmemelidir, Testin

sensitivite ve spesifitesi, %90'dan fuzla olmalıdır,

6. Test kasetterl, neme karşı koruma sağlamak için ayrı ayrı alümiyumla

ambalajlanmış olmalıdır.

7.HerkitiniçerisindglanoratuvariçKaliteKontrolünüsağlamakamaoylakitin
sonkullanmatarihineparale|,orijinalambalajında,odasıvaklığında
saklanabilen minimum bir adet pozitif kontrol swabı bulunmalıdır,

8. Ürünlerin UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kaydı bulunmalıdır ve teklif veren firmalar

taraflndanbukaydıgösterirbelgelerihaledosyasındasunulmalıdır.Sözkonusu
belgeleri olmayanlar ihale dışı kalacaktır,

9. Testlerin miadı, teslim tarihİnden itibaren en az 2(ıki) yll olmalldır.

10. Testlerin kullanım süresince tüketim hızının yavaşlaması veya başka bır nedenle

mıadının yakınlaşması halinde ilgili firmaya en geç bir ay öncesinden bıldirilmesi

halindeaçllmamışambalajlarıuzunmiatlıolanlarıile(enaz5ay}ileücretsiz
olarak eşit sayıda değiştirilecektir,

11. Getirilen demo örnekleri laboratuvarımızda çalışılacak uygun görü|ürse testler

kabul edilecektir

12. Testler laboratuvarımızın ihtiyacı halinde peyder pey teslim edilecektir
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KAnAKLı GA|TA KABı TEKNix şenrııeıvırsi

1-Gaita kabı sert plastikten imal edilmiş olup, vidalı kapaklı olmalı ve dışarıya sızdırma

olmamalıdır.

2-Ürünlerin U8B (Ulusal Bilgi Bankası kaydı) bulunmalıdır ve teklif veren firmalar tarafından

bu kaydı

gösterir belgeler ihale dosyasında sunu|malıdır. Söz konusu belgeleri olmayanlar ihale dışı

kaIacaktır.

3- Numune laboratuvarımızda görüldükten sonra uygunluk verilecektir.
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5.

PLASr|K PASTEUR P|PETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Plastik ve disposable olmalıdır.

2. 3 ml sıvı alma kapasitesinde olmalıdır.

3. 500 adetlik ambalaj|arda olmalıdır.

Taksimatlı olmalıdır

Numune laboratuarımız da görüldükten sonra uygunluk verilecektir
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LAMEL TEKNiK ŞARTNAMESi

1- Cam malzeme olmalıdır.

2- Boyutlar; 24 x24 mm olmahdır

3- Lameller yağ|ı ve kirll olmamalı.

4-1OO'lük paketler halinde olmalıdır.



--

PiPET Ucu şARTNAMESı

l-Pipet ucu Gilson pipetler için 1o-1oo pl hacimli , plastik, disposable, 1ooo lik poşetler içerisinde

olmalı.

2-lso 9oo1 belgesine sahip olmalı

3_Getirilen demo örnekleri loboratuanmızda çalışıIacak uygun görülürse pipet uçlon kabul

edilecektir
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PiPET UcU şARTNAMESı

l_Pipet ucu Gilson pipetler için 10G1O0o pl hacimli , plastik, disposable, 1O(x) lik poŞetler iÇerisinde

olmalı.

2-1so 9oo1 belgesine sahip olmall

3-Getiflen demo örnekleri labora

edilecektir

çatşlacok uygun görülürse pipet uçlan kabul



RPR ( KARBoN) KiTiTEKNiK şARTNAMESi

1_ serum yada plazmadaki sifilis antikorlarlnln tespiti için non_treponemal bir Hızlı
tarama testi olmalıdır. 

l

2- Testte kullanllan antijen karbon partiküllerini ihtiva etme|idir.50 pl hasta serumu +

16pl antijen ile çalışıiabilmeli, minimum 5O0 testlik ambalajlarda olma|ıdır. 
..

ıııaxsımjm 8 dakika içerisinde sonuç vermelidir. Sonuçlar gözle değerlendirmeye
uygun olma|ıdır

3- Kit, hem ka|itatif hem kantitatif amaçlar iğin uygun olmalıdır.

4_ kitin kullanımı için gerekli malzemeler kitin orijinal ambalajında olmalıdır
- RPR antijeni 10 ml
- Şeffaf plastik antijen aktarma şişesi ve iğnesi, 2 adet
- Numune transferi için de kullanılabilen

Karıştırma çubukları 500 adet
- Tek kullanımlık test kartları 50 x 10

- Negatif ve pozitif kontroller 2 x 0,5 ml

5_ kitin orijinal ambalajı Üzerinde lot no, son kullanma tarihi, saklama koşullan ve

hangi ülkeye ait olduğunu belirtir etiket olmalıdır.

6_ kit cE be§esine sahip olmah ve s.B. kontrol belgesinin orijinali yada noter onayll

fotokop!si teslim at esnasında ibraz edi|melidir
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Giemsa Boyası şartnamesi

Boyanın son kullanım tarihiteslim tarihinden sonra en az 2
yılolmalıdır.

Boya homojen halde olmalı, çökeltive boya kalıntıları içermemelidir.

Boya koyu renkli şişelerde olmalıdır.

500 ml lik şişelede olmalıdır.
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9.

BRUCELLA cooMBs,LU TEST TEIoüiK ŞARTNAı/mSİ

Kit brucelta aglütinı§yon testi ve coombs testini birlihe çalışınaya uygun olmalıdır.
Taıama ve titrasyon amacıyla kullanılabilmelidir.Kalitatif ve kantitatif ça|tşmaya uygun olmahdır.
Jel veya kuyucuk formatıııda olmalı ve sistemde anti-human immunglobulinler içermelidir.
Manüplasyon ve reaksiyon işlemleri dahil en fazla 2 saat içinde tarama ve titrasyon testleri sonuç veımelidir.
Çalışmalarda kullanılacak olan renkli bnıcella antijeni ve tampon kitin içinde hazır olmalıdır.
Kit orijinal ambalajında olmalıdır.Ambalajın iizerinde üretim tarih i yazılmalıdır.
Klasik brucella aglüıinasyon ıesti gibi değerlendirilebilmelidir.
Test için çahşmada kullanılacak tüm sarf malzeme firma taraflndan ka§ıIanmalıdu.
Ürünlcrin UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kaydı bulunmalıdır ve teklif veren firmalar tamfindan bu kaydı gösterir
bclgclcr ihalc dosYasında sunulmalıdır. Söz konusu belgelcri olmayanlar ihale dışı kolaoaktır. Ürtınıerin cE
belgesi bulunmalıdır.

10. Arıtijenlerin kullanım stlresince tiiketim hızının yavşIaması veya başka bir nedenle miadın yakınIaşması
durumunda ilgili firmaya en geç bfu ay öncesinden bildirilmesi halinde açllmamış ambalajları uzun miatlıolanlaİı(en az 6 ay) ile ücıetsiz oiarak eşit test sayısında değiştirilecektir.

1 1. Kullanım esnasında antÜ en yapıslntn bozulması veya başka birnedenle yanlış sonuç verdiği kullanıcıiariarafindan belirIenmiş oIaı kitlcr yenileri ile ücretsiz birebir eşit test §ayılarında değişıirilecel«ir.l2. Miadı üretim tarihinden itibaren en az 2(iki) yıl olmalıdır,
13. Getirilen demo ömekleri laboraoar ımızda çalışılacak ve uygun görü| ürse testler kabul edilecekirl 4. Testter laboratuanmzın ihtiyacı halinde peyder peyder m edi leceklir.
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BRUcELLA RosE BENGAL TEKNir şenrxaıııısi
l. Şişeler 5 veya l0 mI ambalajlı olmalıdır.
2. Antijenler yerli şuşlardan elde edilmiş olmalıdır ve B. abortus, B. melitensis ve B. suis olmak

üzere üç Brucella suşunun üçünü birden bir test ile test edebilmelidir ve bu durum kit
prospektüsünde yazılı olarak belirtilmiş olmalıdır.

3. Testler lam veya slayt aglütinasyon yöntemi i|e.çalışmalı, Brucella IgG ve IgM antikorlarını
kaIiıatif veya yarı-kantitatif olarak tespit edebilmel idir.

4. Antijenler teslimat tarihinden itibaren en az l (bir) yıl miatlı olmalıdır,
5. Test paketleri içerisinde negatif-pozitif kontrolleri ve karıştırıcı çubukları olmalıdır.
6. Damlalıklı, kapaklı,renkli şişelerde olmalıdır.
7. Paket üzerinde firma adı, üretim taıihi, son kullanma tarihi, lot numarası ve saklama koşulları

yazmalıdr.
8. Antijen|erin kullanımı süresince tüketim hızının yavaşlaması veya başka bir nedenle miadın

yakınlaşması durumunda ilgili firmaya en geç bir ay öncesinden bildiriImesi halinde açılmamış
ambalajları uzun miath olanları (en az 6 ay) ile ücresiz olaıak eşit test sayısında değiştirilecektir.

9. Kullanım esnasında antügn yapısının bozulması veya başka bir nedenle yanlış sonuç vefdiği
ku|lanıcılar tarafından belirlenmiş olan şişeler yenileri ile iicreaiz bire bir eşit ıest sayılannda
değiştirilecektir.

l0. Ürünlerin UBB (Ulusal Bilgi Bankası kaydı) bulunmalıdır ve teklif veren firmalar taıafından bu
kaydı gösterir belgeler ihale dosyasında sunulma|ıdır. Söz konusu belgeleri olmayanlar ihale dışı
kalacaktır. Urünlerin CE belgesi bulunmalıdır

l l. Getirilen demo ömekleri laboratuarımızda çalışılacak ve uygun görülürse testIer kabul edilecektir.
l2. Testler laboratuarımlzın ihtiyacl doğruItusunda peyder peyder teslim edilecektir.
l3. İhaleye iştirak edecek firma Laboratuvarımız ıarafından görüimüş ve uygunluk belgesi alınmış ve

ihale dosyasına koymuş olması gerekmektedir.

BRUCELLA T"tJP AGLİTÜNASYoN TESTİ TEKNiK ŞARTNAMESİ

l. B.abortus- B.meliıensis- B.suis'in oluşturduğu hastalıklarda oluşan IgC ve IgM antikorlarını tespit
edebiImelidir,

2. Brucella tüp aglütinasyon test antijeni B.abortus'un S-99 suşu ile hazırlanmış olü bakteri
süspansiyonu olmalıdır.

3. 50 ml'lik şişelerde olmalıdır.
4. Testler tüp aglütinasyon yöntemi ile çalışmahdır.
5. To§t ile kalitatifveya yarı kantitatif sonuç alınabilmelidir.
6. Ürünlerin UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kaydı bulunmalıdır ve teklif veren firmalar tarafından bu

kaydı gösterir belgeler ihale dosyasında sunulmalıdır. Söz konusu belgeleri olmayanlar ihale dışı
kalacaktır. Ürünlerin CE belgesi bulunmalıdır.

7. Antijenlerin kullanımı sü.esince tüketim hıztntn yavaşlaması veya başka bir neden|e miadın
yakınlaşması durumunda ilgiIi firmaya en geç bir ay öncesinden bildirilnıesi halinde açılmamış
aııbalajları uzun miatl! olanları (en az 6 ay) ile ücretsiz olarak eşit test sayısında değiştirilecektiı.

8. Kullanım esnastnda antijen yapısının bozulması veya başka bir nedenle yanlış sonuç verdiği
kullanıcılar tarafından belirlenmiş olan şişeler yenileri ile ücretsiz bire bir eşit test sayılarında
değiştirilecektir.

9. Getirilen demo örnekleri laborafuarımızda çalışılacak ve uygun görülürse lest|er kabul edilecektir.
l0. Testler laboratuarlmlzln ihtiyacı doğrultusunda peyder peyder teslim edilecektir.
I l. Ambalaj üzerinde firma adı, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarast ve saklama koşulları

yazmalıdır.
az l (bir) yıl miatIı olıııalıdır
Laboratuvarıınız ıarafından 8örülmüş ve uygunluk belgesi alınmış ve
ası gerekmekterli,
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l2. Teslim tarihinde itibaren en
B. lhü isftak edecek firma
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SALMoNELLA TYPHİ O-H_Bo_BH_AO-AH TEKNiK ŞARTNAMESİ

l. Şişeler 50 ml ambalajlı olmalıdır.
2. Antijenler yerli şuşlardan elde edilmiş olmalıdır ve SalmoneIla Typhi O-H-BO-BH antijenlerini

test edebiImelidir ve bu durum kit prospektüsünde yazllı olarak belirtilmiş olmalıdır.
3. Antijenler teslimat tarihinden itibaren en az l (bir) yıl miatlı olmalıdır.
4. Test paketleri içerisinde negatif-pozitif kontrol|eri olmalıdır.
5. Antijenlorin kullanımı süresince tüketim hızının yavaşlaması veya başka bir nedenle miadın

yakınlaşması durumunda i|gili firmaya en geç bir ay öncesinden bildiriImesi halinde açı|mamış
ambalajları uzun miatlı olanları (en az 6 ay) ile ücıetsiz olarak eşit test sayısında değiştirilecektir.

6. KulIanım esnasında antijen yapısının bozulması veya başka bir neden|e yanlış sonuç verdiği
kullanıcı|ar tarafından belirlenmiş olan şişeler yenileri ile ücretsiz bire bir eşit test sayılaıında
değiştirilecektir.

7, Ürünlerin UBB (Ulusal Bitgi Bankası kaydı) bulunmalıdır ve teklif veren firmalar tarafindan bu
kaydı gösteıir belgeler ihale dosyasıııda sunulmalıdıf. Söz konusu belgeleri olmayanlaı ihale dışı
kalacaktır, Urünlerin CE belgesi bulunmalıdır.

8. Getirilen demo örnekleri laboratuarımızda çalışılacak ve uygun görüIürse testl€r kabul ediIeoektir
9. Testler laboratuarımızın ihtiyacı doğrultusunda peyder peyder teslim edilecektir.
I0. Ambalaj üzerinde firma adı, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarı§ı ve saklama koşullan

yazmalıdır.
l l. İhaleye iştİrak edecek firma Laboratuvarımız tarafından görülmüş ve uygunluk belgesi alınmış ve

ihale dosyasına koymuş olması gerekm ektedir
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Flakon tüp

1. FDA onaylı, ultra saf ve şeffaf polipropilenden (PP)
üretilmeli

2. |2IC de 20dakika boyunca otoklavlanabilmelidir
ı. Konik tabanlı ve vida kapaklı olmalıdır
+. Steril olmalıdır
s. Gövde üzerinde 0.5ml aralıkla derecelendirme yapılmış

olmalıdır.
o. Gövde iizerinde geniş yazılım alanına sahip olup 6000

RPM ye dayanıklı olmalıdır.
z. 50ml hacminde olup kullanım alanına göre seçeneği

bulunmalıdır.
t. Sterilizasyonu, üretim ve son kullanma tarihi etiketinde

bulunmalıdır.
g. Numune laborafuvarımızda demo yapıldıktan sonra

uygunluk verilecektir.
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TüBERKüLoZ MAsKEsi Nıs 1sn9 rr«ıvi« şınrxaıvırsi

1. N-95 (United states Standa( NIOSH N95) veya FFP3 (European Standart ENl49:200|) tipi
yüksek koruyuculu IIEPA fiItfeli maske olmalı.

2. MaskeIer EN 149:2001standardına uygun ve FFP3 sınıfında olmalıdır,
3. MaskeIer üzerine nefes verme sübabı bulunmalıdır,

4. MaskeIerin kafa bantları poliizopren, burun mandalı aliminyum, fiItresi polipropilen ve burun
yastrğı poliüretan olma|ıdır,

5. Maskenin kafa bandı koruma sınıfinı belirtmek için kırmızı renkli olmalıdır,
6. Maskeler nefes almayı kolaylaştıncı ve çökmeden kaynaklanan form bozukluklannın önüne

geçici 3 panelli tasanma sahip olmalıdır,

7. Maskeler depolama sırasında, kirlenmeyi önlemek için tek tek paketlenmiş olmah ve bu
paketler iizerinde maskenin resimli takma talimatları, maskenin standardı ve kategorisi
okunabilir olmalıdır.

8. Maskeler CE onayIı olmalıdır,

9. Lateks içermemelidir,

l0. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 5 yıl olmalıdır.

1l. Maskelerin ventilsiz (valfsiz) olması tercih edilmektedir.

12. Maske numunesinin Tüberküloz Laborayuvanna ku|lanımına uygun ve Laboratuar tafaruıdan
incelenip, denenip yüze uyum testi (Fit testD uygulandıktan sonra onaylanması
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gerekmektedir.



Metilen mavisi şartnamesi

Metilen mavisi formülü c16Hl8clN3S.3H2o olmalıdır. Moleküler ağırlığı 373.9 olmalıdlr.Boya içeriği
en az %82 olmalıdır. 100 gramhk ambalajlarda olmalıdır
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