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YAKLAŞİK MALiYET

Son Teklif Tarihi: l1.01.20l9

'Tanımlayıcı firma bilgisi olmalt ve teklifile birlikte SGK soıgulama sisıeminin çlktlsl teklif ile birlikte verilmtlidi.

s.İ{o Mal / Hizmet Adl Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanımlaylcı Fİrma Ye uBB

1 HsV_1 IGi,l 775200 PUAN
I

2 ] Hsv_l lGG 7752oo PUAN

3 HsV-2 IGM 7752ü PUAN

4 HsV-2 Ic€ 775200 PuAN i

5 ANTİ-GLiADiN IGA ELİZA 16862,88 PUAN

AMrİ€LİADiN ıGG EüZA 16862,88 : PuAN

] CARDİYOÜPİN M EÜSA 2%19,36 | PUAN

8 cARDIYoLiPiN G ELİSA 29619,36 : PUAN

9 KoR rGG 6ffi,72
10

]

ANTIFOSFOUPID ANTIKOR
ıGM

11 Aıfi_TRANSGLırr§4İNAs
ANTiKoRu iGA-- I

40363,68 PuAN

\2 ANn- TM,{SGLuTAMINAS
ANTİKORU İGG

40353,68 PUAN

ı3 ccP (cYüc CİTRULJ-İNATED
, PEmDE)

11813,76 PUAN

14 ANTİ DSDNA IgG 7g5,12 i PIJAN

15 HDV 549 1 5,84 PUAi| 
i

1ö ANTi PARiErAL cEu
AİfrİKoRu (EüzA)

2,0510 ruAN

Genel
Toplam(mV

HanÇ)

lnibsı te|efon : Tel.: 0 (4l4\ 3u u u Faks :0(4l4)3444000
D,oğrudan Temin İteıiŞiıD : 0 (4l4) 3,14 41 78
İhalc ilğişiın : 0 (4l4) 344 41 65_58to

o

6

PuAN

ffi,72 ruAN

Adres: Aİqrıtrma vc Uygularna Haslaı€si osrneıb€y Kampiısll ŞANLıURFA
Doğudan Temin Mail : do!.ndanteminahanan.edu.t
İhale Mail Adİesi : salinaıma63üahomail.com



20İ9 YILI MiKROBiYOLOJi LABORATWARININ SONUÇ KARŞILIĞI YAPACAĞI İHALEYE
AiT I(uLLANILAcAK oLA}ı IdTLERE vE Bu Kirı,Bnit nıüi«ig vr-ıiıı,BcrK oLAN

ciHAzLARA AiT TEKNİK şARrxm,re»h,

GENEL sARTLAR
l. Alınacak olan tiim testler sarf malzemeler hariç Labo rın 12 avhk

ihtivacı olan 282,84 5,24 toplam( İkiyüzseksenikibinsekiyüzkırkbeş,yirmidört puan)
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4
5
6
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8

Sağlık Bakanlığı l2/O3/202 Tarih ve 24693 sayılı ve 13/03/2002 tarıh ve 24964 sayılı resmi gazetede
yayınlanan yönetmenlik tftbi cih^z yönetmenliği kapsamına giren iiriiıılerin CE belgeli olmatidr.
AB direktiflerine g6ıe 93/42 tıbbi cihaz yönefuenliğine göre CE olrnalıdır
urünlerin sahip olduğu kalite betgeleri ve simgeleri iiriiıılerin kufulan iizerinde yazmalıdır.
Teklif edilen tirtinlerin son kullanma tarihi iiretim tarihinden en az l bir yıl olmahdu.
Ürünler orijinal ambalajında teslim oIrnalıdır.
Teklif edilen bütiin kitlerin iizerinde lot numarası mevcut olmalı Hasta güvenirliği açısından kitlerle
ilgili bir problem yaşandğından lot numarasrndan takip edilecektir.

9. Teklif edilen iiriinlerin iizerinde o{inat son kullanma tarihi lot numarası miadı katalog numarası UBB
kodu iiıüniin adı ambalajı ismi kutu üerinde yazmalıdır.

l0. Ürünlsrin laboratuarımrza getirilinceye kadar soğuk zincirinden kaynaklanan hatalardan ve saklama
koşullanna uyulmamasuıdan kaynaklanan problemden dolay bire bir değ§tirilecektir.

ll. Teklif veren firımlar, testler ile kullarulacak cihaza uygun, kontrol serunları, yıkarna ve temizlik
soliisyonlarıııı, kalibrasyon serumları, bilgisayar yazıcısı ve şeritleri, numune kaplan, reaksiyon kİivetleri, vb.
sarf ırnlzemeleri ücretsiz olarak gerektiği kadar hastaneye verecektir.

12. Kitler asgari 6 ay miatlı olacaktır. Kit tesliınah ilgili hrlümün alebi iizerine peyderpey yapılmalıdır. Kitler son
hİlanıru tarihinden l ay öncesinde firrrnya haber vermek kaydıyla -itıan ,İe olursa olİun fırım tarafindan
uzun miatlılar ile değştirilmelidir.

13. SözleŞme siiresince fırrna laboıatuvar tarafiıdan kabul edilen bir'Dış Kalite Kontrol Programını'' Ücretsiz
olarak sağlarnalıür.

14. Teklifveren firmalar sözleşme siiresince teklifettikleri kalemler için laboratuann tercih ettiğ .iç kalite Kontrol
Serumlanm' ücrelsiz olarak kaşılayacaku

l5. Kitlerin iizerhde CE belgesi ve §ağl* Bakantığı ithal beğesi mevcut olmalıdır.
l6. Sağlık Bakanlığı üretim ve ithal belgeleri kutu i2erinde yazmalıdır.
17. Teklif veren fırma EL|ZA ve IFA-BIoI testlerine 2 grup şektinde ayrı ayrt teklif verebilecekleri gibi

her iki gnıbun tiimüne de verebilirler.
18. l -16 arası kitler için l adet tam otomatik aşağıda özellikleri yazılr cihaz verilmelidir.
19. 15 Kalem HDV kiti için aşağıda özellikleri yazılı Bir adet ELaA okuyucu ve Yıkaycı cihazı

kullanım için verilecektir.
20. Bu testlerin çalışması için gereken tiim sarfmalzemeler fırma tarafından sağlanacaktır.

2l. İhalede alınan Duın birim fiyatlan sözleşme siiresiıce geçerli otacaktır.
22. Fima tarafindan getirilen kitlerin müafaza edilmesi için budolabı verilecekir.

ouan karsı fu alınacak 8'de Ia
bıılımmustur.
Teklifedilecek testler, teklifedilen cihazla tam uyumlu olmalıdır.

23. İhale sonuç karşılığı olup firma her ay Hastane nundan çıkan ve klinikle uyum
sağlayan sonuçlara göre fatura düzenleyecektir.
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iu.aı,n r,isrusiNDE yER ALAN s.No 1-ı6 ARAsI çALIşILACAK oLA}a xirr.ın iın
nhıixrr wniLEcEK oLAN cirrı,zıx öznr,r,ixr,nni.

l.listede belirtilen testler ile aşağıda dzelikleri belirtilıniştir olan cihaz birtikte verilecektir. cihazın bu testler
bitene kadar laboratuarda kullanımr sağlanacakfıı.
2.cihaz smc metoduyla çalışmalrdu.
3.numunelerin cihaza yerleştirilınesinden sonraki tiim işltmler otomatik olarak yapılmalıdır.
4.cihaz 30 test sonucunu 90 dk verebilrnelidir.
5.reaktifler kullanıma hazır durumda olmalı, özel olarak hazırlanmasına ihtiyaç duyulmamalıdır.
6.sistem tek tek te§t çalışmaya uygun olrnalrdır,
7.cihaz otomatik olmah ve inkiibasyon, yıkama, okuma gibi tiim işlemleri otomatik yapabilınelidir.
S.cihaz üerine 10 inc lcd ekan bulunmahdn. Ayrıca ana bilgisayar bağlantsı yapılabilrnelidir.
9.cihaz farklı testler çalşırken testler arası geçişte yıkama yapma özelliğine sahip olmahdıı.
lO.cihazda mutlaka soğutma ünitesi sahip olınalrdır.
l 1.cihazm at* kabında atık sensörü bulunmalıdır.
l2.cihaz çalşmış olan son 2.000 hasta sonucu aşivinde tutulabilmelidir
l3.tiim reaktifler orijinal ambalajlarında olmalı ve iizerlerinde hangi test olduğu ve kaç test olduğunu
tanımlayan barkot etiketi bulunmalıdır.
l4.cihazlaı,uı dügiin çalşabilmesi için gerekli olan her tiiılü alet fırma tarafindan temin edilmelidir.
1S.kitler son kullan,m taı,ihinde bir ay kala uzun miatlarla değiştirilrnelidir.
l6.teslim tarihinde kitler en az 6 (altı) ay miyadlı olrnalıdır.
l7.teklif edilen cihazlaı halen iiretimde olmalıdu.
l8.cihazla ilgili orijinal kullanım ve bakrm kılavuzu verilmelidir.
l9. Cihaz ömek ve reaktif barkot okuyıcu sisteme sahip olmalıdır ve cihaz hastane otomasyon sistemine
bağlanabİlmelİdİr. Cihaz Laboratuar İşletim sistemi (LIS) ve Hastane Otomasyon Sistemi (HOST) ile inter aktif
çahşınalıdr. LIS ve HOST bağlantılan, HOST bilgisayarlan, Y azıcı ve yazıcı sarfları kitlerin kullanım süresince ilgili
fu ırn tarafından sağlanmalıdır.
2O.cihazın aylık ve üç aylık bakımları diizenli olarak yapılıp laborafuvar yönetimine rapor edilmelidir.
21. satıcı firma teknik servis sağlayacak servis kadrosuna sahip o|ınalı ve teknik kişiler konu ile ilgili
eğitimli olmalıdıı.
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SNO 15 EDV AB KİTİ VE BU KİTLE VERİLECEK OLAN MİKROELİZA OKUYUCU ŞARTNAMESi

l. İnsan senım ve plazma örneklerinden hepatit Delta virüs antikorunu tespit etırıeye yönelik
competetive ELİZA yöntemiyle çalşmalıdır.

2. Kitin ambalajı 96 test olup tiim solüsyonlar konjugat negatif pozitif conroller kitin içerisinde yer
aImalıdrr.

3. Testin inkiibasyon süresi l40 dakikayı geçmemelidir.
4. konjugat poliklonal HDV antikoruna bağlı HRP içermektedir.Subsrat TMB içermelidir
5. Yıkama solüsyonu ve kalibratör haricindeki soliisyonlar kullanıma hazn olmalı
6. Kitin sensi vitesi ve spesivitesi %98 olınalıdır.
7. Kit [JBB' ye güncel kaytlı/belgeli olup ve ihale sonıına kadar kayıth olmalıdır.
8. Teklifetrı§ olduğumuz Kitler laboratuarınzda Daha önce laboratuarınızda çalşmaktadır.
9. Kit en az l yl Midyatlı olınalıdır.
l0. Cih." 96 kuyucuklu plaklarda, optik dansite okuyabilmelidir
l l. cihaz mikoişlemci konaollü olınahdır.
12. Cifuz 405-700 nm ara§ında okuma yapabilmelidir.
13. Cihazın lineer okuma aralığ 0,0_4,0 OD olmalıür.
14. Cihaz 4 filtre içeren filtre tekerleğne sahip olımlıdır.
15. Cihazda standart olarak, 405, 450, 492, 630 nm'lik filtreler bulunrıalı,
l6. 8 kanalh okurna modulü olmalıdır.
l7. Cihazın fotometrik doğuluğu + %l olırnlıdır.
l8. 96'l* sandart elisa plağnı l2 saniyede okuyabilmelidir.
19. cihazla beraber cihazıı çal§ması için kullanılacak bilgisayar, harici printer ve progııım

verilmelidiı.
20. cihaz 62grinden komut verilebilecek ekan ve hş akını içermemeli, sadece kendine özel bilgisayar programı

ile PC'ye bağh kullaıulabilmehda Bu bağantı cihaza dahil USB bağantısıyla kullaruma bazf olarak teslim
edilmelidir. Bu USB bağantısı kullanılarak sınrrsz program yüklemesi yapılabilmelidir.

2l. cihaz end point ve kinetik okurnalan yapabilmelidir.
22. Hesaplama modlan: Absorbance, Cutoff, Cııtoff Control, Cutoff Calibrator, Point-to_point curve fit,

Multipoin1 o/o absoıbance, Linear regressions, (linear, log logillog), Polynomial and Sigmoidal regressions
(2d, 3d, 4ü order, dose response, cubic spline olmatıdır.

l. Ciİazın çevre şartlarından etkilenmemesi ve sağlıklı çalışabilmesi için okumalar sırasında otomatik açılan bir
kapağ olınalıdu.

24 Cihaz 220 AC l 50-60 Hz. Şehir şebeke elektriğ ile çalışmalıdır.

25- Cihzz TSE belgeli ve üretici firrna tarafiıdan yetiştirilıniş ve sertifikalandrnlmrş teknik servis personelleri
tarafindan kurıılmah ve teknik servis hizmetleri verilmelidir.
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. s.No ı5 HDv AB KiTi rıE BU Kirr,t wnir,rcpx oux ırixıopr.izı yıxıyıcı
şınrxıuosi

l . Cihaz, standart 8'li ve opsiyonel olarak l2'lik yıkarna manifolduna sahip olmalıdır.
2. Cihaz Ğğşik test yıkarm prosedürilnü hafızada futabilmeli ve değşik y*ama modlanıa

ayarlanabilmelidir.
3. Yıkam işlemleri strip veya plate yıkama olarak seçilebilmelidiı.
4. Cihaz diiz, yuıarlak ve V dipli plakalarda yıkaııu yapabilmelidir.

5. Cih^zda 100 farklı yıkaım progra.nı yapılabilmelidir.
6. Cihaz 5 orijinal y*ama ve atıl< kabına sahip olmalrdır.
7. Tüm y}ama şişeleri ve atık kabı seviye sensörüne sahip olınalıdır.
8. Yıkaına soliisyonu düşük seüyede alarııu ve atık kabı dolu alarm özellikleri bulıınmalıdır.
9. Cihazın çalkalarna modu olrıalı ve 0-24 saat kadar ayarlanabilmelidir.
l0. Yıkaırıalarda bekleme siiıesi olarak 0-24 saate kadar ayarlarıabilmelidir.
l l. 96'lık biİ plate 90 saniyede yıkanabilmelidir.
12. Cihazın aspirasyon ve dispens proplarırun yüksekliğ manuel ve otoınatik olarak ayarlanabilmelidiı
l3. Y*arnadan soma strip içerisinde kalan su miktan 5 pl'den az olınalıdır,
14. Cihazın sırr dağhm doğruluğu % + 5 CV 300 pl'den az olmalıdır.
l5, Cihazın üstiindeki bir ünitede 2 plate'lik inkiibatörü olmalıdır.
l 6. İnkübasyon sıcaklığ 25-30-37"C'ye kadar ayarlanabilmelidir.
17. İnkübatör plakasınrn hassasiyeti ve stabilit€si % * 5; homojenliğ % +l otırıalıdf.
l8. İstenilen sıcaklığa l5 dakika içinde ulaşabilmetidir.
l9. Sıvı boşltma hacmi kuyucuk başına l0-3000pl arasında olmalıdır.
20. CiMz 220 ACl50-60 Hz şehir şebeke elektriği ile çalışırıalıür.
2l. Cillaz 43ı26,5x3 ! ,5 cm boyutlannda ve l0 kg ağrlıS sahip olrnalıdır.
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Sıra no Testin adl Birim T.saylsl Pua nl

Toplam
puan

HsV_l lGG test 408 19,06 7.752,ü
HsV_l lGM test 408 19,05 7.752,00

3 H5V-2 lGG test 408 19,06 7.752,0o
4 HsV_2 lGM test 408 19,06 7.752,00
5 test t6,34 16.852,88
6 ANT|-GL|AD|N ıGG ELizA test |o32 16,34 16.852,88
7 cARDıYoLiPiN G ELisA test 1608 18,42 29.619,36
8 cARDiYotiPiN M ELisA test L8,42 29.6t9,36

ANTiFosFoLiPiD ANT|KoR lGG test 408 16,34 6.666,72
ANT|F05FoLiPiD ANTiKoR ıGM test 408 16,34 6.666,72

11 ANTi-TRANsGtUTAMiNAs ANTiKoRU iGA test 1968 20,5I 40.363,58
72 ANT|_ TRANSGLUTAMiNAs ANTiKoRU iGG test 1968 20,5I 40.363,68
13 ccP (cYllc ciTRULLiNATED PEPT|DE} test 576 20,5! |I,aL3,76
L4 ANT| DsDNA lgc test 576 13,62 7.a45,12

HDV test 4032 73,62 54.915,84

Anti parietal cell test 100 20,51 2.051,00

ARA TOPLAM
282.845,24
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