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T.c.
HARRAN üıvivensirgsi

rıp raxüı-rtsi aRAşTlRMA vE UYGuLAMA HASTANEsi
siyo«i rüya LABoRATuvARl
itAç VE MADDE gaĞırüLıLıĞı rrsrrrni rrxııix şanTNAMEsi
MADDE 1. KoNu

1.1. Harran Üniversitesi Tlp Fakültesi Araştlrma ve Uygulama Hastanesi Biyokimya Laboratuvarının 2o|7
ihtiyacl olan ilaç ve madde bağımlılığı testleri temin edilecektir.

yll

MADDE 2. iŞiN KAPSAM|:
Bu iş Harran Üniversites! Tıp Fakültesi Araştlrma ve Uygulama Hastanesi Biyokimya Laboratuarında verilecek
ilaç ve Madde Bağımlılığı Testleri laboratuar hizmetini kapsar. Laboratuar için istenilen test miktarlarl ile
24.72.2014 tarih!i Resmi gazetede yayımlanan 22215 Sayıtı "2oI4 YlLl soSYAL GÜVENLir ruRuvu saĞı-ır
UYGULAMA TEBLiĞi" rk-zb'deki test kodu aşağıdaki tablolarda belirtildiği gibidir.

Tablo 1: ilaç ve Madde BağlmhlığI Testleİi
600 test

Amfetamin (FPlA,EMiT,Nefelometrik)
Canna binoid (FPlA, EM IT, Nefelometrİk)
Valp roik asit (FPlA,EMiT,Nefelometrik)

1"

901.790

2

901.790

3

901.790

4

901.790

5

901.790

6

901.790

7

90L,790

8
9

901.180
901.790

10

901.790

11

9o1.790

Benzodlazep in(FPlA,EMiT,Nefelometrik}
op iates (FPlA,EM iT, Nefelometrik)
Digoksin ( FPlA,EMiT, Nefelometrik)

|2

901.790

Kokain

600 test

2200 test
600 test

Fenitoin (FPlA,EMiT,Nefelometrik)
Karbamezapin (FPlA,EMiT,Nefelometrik)
garbiturat (FPlA, EM iT, Nefelometrik)
Fenobarbİtal (FPlA,EMiT,Nefelometrik)

1200 test
600 test
1000 test
1100 test
600 test
600 test
750 test

Etanol (FPlA,EMiT,NefeIometrik}

600 test

MADDE 3. YÜRÜTME VE KoNTRot
4734 5ayılı Kamu
işin kontrolÜ hastane idaresi tarafından oluşturulacak Muayene Ve Kabul Komisyonu taraflndan
Kanunu
ihale
SözleŞmeleri
Kamu
ve
4735
Sayılı
ihale Kanunu,nun Hizmet Allmlarl Muayene ve Kabul Yönetmeliği
hükümlerine göre yapılacaktır.

MADDE 4. KuttANILACAK ciHAztN TEKNiK özELLiKtERi
okuyucu, kesintisiz güç
4.1.Cihazın kapsam tanlml: Ana cihaz, ekran, bilgisayar, klavye, yazıcı, harici barkod
kaynağı.

4.2.10O test/saat hızında bir cihaz kurulacaktlr.

biri veya birkaÇınl
4.3.Cihaz FPIA, EMiT, KIMS, cEDiA, kemilüminesans Ve nefelometrik ölçüm sistemlerinden
kullanmalıdır.
gerek
4. .cihaza numune ve reaktifler yerleştirildikten sonra sonuçlar çıkana kadar bir müdahaleye
duyulmamalldır.cihazaacilnumunelersisteminçalışmasıdurdurulmadangirilebilmelidir
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4.5.cihazda barkod tanıma sistemi olmalı Ve primer tüple çallşabilmelidir. Gerekli durumlarda cihaza sekonder

tüp ya da gode ile yükleme yapılabilmelidir.

4,o.Cihazın reaktif bölümü, kullanılan reaktiflerin prospektüslerinde belirtilen saklama ısısınl temin eden, orjinal
soğutma sistemli olmalldlr.
4.7.cihaz reaktif seviyesini ve reaktifle yapılabilecek test miktarını kullanıcıya bildiren bir sisteme sahip olmalıdır.
4.8.Herhangi bir örnekte herhangi bir parametre tekrarü, sadece rerun emriyle örneğin yerini değiştirmeden
verilebilmelidir4.9.Cihaz tam otomatik olarak serum veya idrarda analizleri yapabilmelidir.
4.lg,Cihazın kurulması strasında montaj yerin;n hazırlanması, tefrişi, cihazın hizmet sunuma hazır duruma
8etirilmesi için gerekli düzenİemeler yüklenici tarafından sağlanacaktır. Hizmet süresi boyunca laboratuvar veya
hastanenin herhangi bir yer değişikliği olursa cihaz transferlerini ve bundan dolayı doğacak maliyeti yüklenici
firma karşllayacaktlr.
4.11.Firma; laboratuarda cihazın ve sisteminin elektrik kesintilerinden ve voltaj değişikliklerinden etkilenmemesi
için cihazın çalışmas|nı en az 15 dakikalık süre ile tamamlayacak güç kaynağı bulunduracaktır.
4.12.Firma,cihazİn atlk maddelerini kanalizasyona vermeden önce nötralize etmek için gerekli nötralizasyon
sistemini laboratuara ücretsiz kuracaktlr. Nötralize edilmesine gerek yok ise bunu belgeIeyecektir.
4.13. Firma;gerektiği takdirde laboratuvara cihazda kullanılmak üzere, şebeke suyunu yıkama suyuna (distile
su)dönüştüren, ön filtrasyonlu, de iyonize su arıtma ve depolama sistemini kuracaktır.

4.l4.Laboratuvarda çalışılan parametrelerden herhangi birinde veya birkaçında, güvenilir sonuç (doğru ve
tutarll, düşük %cV'li) alınamadığına karar veri!ir ise; laboratuvar uzmanının onaylayacağı yeni cihaz kurulacaktır.
4.15. cihaz hastanenin merkezi bilgi işlem sistemine bağlanacaktır. cihazln HBYS (Hastane Bilgi Yönetim sistemi)
entegrasyonu Sağlık Bakanlığı idari ve Mali İşler Daire Başkanlığının 19.08.2010 tarihli ve I299Z saYfi 2010/61
sayılı gene|gesinde belirtilen hükümler doğrultusunda yapılacaktır4.15. cihaz hastane otomasyon sistemine bağlanmaya uygun olmalıdır. cihazln laboratuvar bilgisayar
otomasyonuna (LBS) ve hastane bilgisayar otomasyonuna (HBS) bağlanması için gereken her türlü donanım
yüklenici fi rma tarafından ücretsiz karşılanacaktır.
4.l7.cihazln TiTUBB kaydl olmalıdır. Teklif edilecek olan cihazln UBB kapsam dışı olması halİnde cihazın kapsam
dışı olduğu belgelendirilecektir
4.18, ihale komisyonu gerekli gördüğü takdirde, ihale komisyonunun belirlediği yer ve zamanda ihaleye katılan
firmalardan bütün testlerin değerlendirileceği 15 günlük demonstrasyon isteyebilir. Demonstrasyon için gerekli
her türlü gider firmalar tarafından karşılanacaktır.
4.19.Cihazın orijinal kitapçlğrnda belirtilen periyodik baklm ve kalibrasyon çizelgeleri cihaz kurulumunda
laboratuara teslim edilmelidir. Periyodik bakımlar ve kalibrasyonlar çizelgedeki zamanlarda firma teknik servis
elemanlarınca yapılmalıdır.
4.zo.cihaz, iç kalite kontrol Ve istatistik programlna sahip olmalldlr. Cihaz analizlere devam ederken, tetkikIeri
görÜlmelidir.
tamamlanmış hasta raporları yazıcıdan alınabilmelidir. KaIite kontrol Ve Levey -Jennin8s grafikleri

Kontrol sonuçları on-line olarak hastane bilgi işlem sistemine aktarılabilmelidir. Cihaz hastane bilgi iŞlem
gerekli Yazılım
sistemine kalite kontrol sonuçlarını aktarmaya uygun değilse cihaza ek bir bilgisayar sistemi Ve
kurularak kalite kontrol sonuçlarınln elektronik ortama aktarılması firma tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır.

ilciti GENEL HÜxÜıuı-rR:
5.1.Teklif edilecek ',reaktifler ve kitler" cihaz ile tam uyumlu kullanılabilir olmalı ve bu durum
MADDE 5. REAKTiFLER VE SARF MALZEMEtERi itE

kit
son
üzerinde
Etiket
olacakttr.
prospektüslerinde belirtilmelidir. Tüm reaktifler kapalı, orijinal ambalajlnda
miadı
kullanma tarihi, 5eri numarasl ve saklama koşullan belirtilmelidir. Uygun koşullarda saklanmasına rağmen
dahilinde bozulan reaktif ve kitler yenisi ile değiştirilecektir. kitlerin sayısında yüzde yüz verimlilik esas
alınacaktır.
s.z.Firma, cihaz Ve testlerle uyumlu çalışabilecek gerekli olan tüm sarf malzemesini standartlara uygun Şekilde
sağlayacaktır. Etiket üzerinde son kutlanma tarihi, seri numarası ve saklama koşulları belirtilmiŞ olmalıdır.
Laboratuvar uzmanl taraflndan uygun görülmeyen (standartlara uymayan) veya uy8un koşullarda saklanmasına
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rağmen miadl dahilinde bozulan malzeme tespit edilirse, firma uygunsuzluğu tespit edilen sarf malzemelerini

geri alarak, laboratuvar sorumlusunun uygun gördüğü sarf malzemelerini temin etmekle yükümlüdür.
5.3.Kitler ve sarflar "Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Ürünleri Yönetmeliği'ne uygun olarak üretilmiş veya ithal
edilmiş olmalıdır ve kitlerin T|TUBB kaydı bulunmalıdır.

5.4.Yüklenici, laboratuarımızda bulunan cihaza uygun her türlü sarf malzemesini (kalibratör, kontrol serumu,
yıkama ve temizlik solüsyonları, numune kapları, reaksiyon küvetleri vb.) orijinal ambalajlan içerisinde

sağlanmalıdır.
5.5. Testlerin kalibrasyonu cihazın prosedüründe öngörüIen dönemlerde mutlaka yapılacaktır. Ayrlca laboratuar
sorumlusu gerekli gördüğü durumlarda ve öngördüğü slkl,kta da kalibrasyonlar yapılacaktır. Bunun için gereken
kaiibratör ve diğer sarflar en az 2 aylık ihtiyacı karşılayacak miktarlarda laboratuvarda bulundurulacaktır.
Kullanılan kalibratörler cihaz Ve kitlerle tam uyumlu, kapalı, orijinal ambalajında olacaktır. Etiket üzerinde son
kullanma tarihi, seri numarası ve saklama koşulları belirtilmiş olmalıdır. Firma tutanak ile uygunsuzluğu tespit
edilen kalibratörleri ve ilgili diğer sarf malzemelerini 8eri alarak yerine laboratuar sorumlusunun uygun gördüğü

tipte olanlarlnl temin etmekle yükümlüdür.

5.5. Firma her test için cihaza uygun iç kalite kontrol materyalini günde en az bir kez ve en az 2 seviye çalışılacak

şekilde, ayrıca gereken durumlarda daha da fazla olmak kaydıyla laboratuvar sorumlusunun talepleri
doğrultusunda temin etmek ve laboratuvarın kullanımına sunmak zorundadır. Kalibrasyon ve kontrol iÇin
harcanan testler firmaya ait olacaktlr. Bunun için gereken iç kalite kontrol materyalleri Ve diğer sarflar en az 2
aylık ihtiyacı karşılayacak miktarlarda laboratuvarda bulundurulacaktır. Kullanılan materyaller cihaz ve kitlerle

tam uyumlu, kapalı, orijinal ambalajında otacaktIr. Etiket üzerinde son kullanma tarihi, seri nlJmarasl ve saklama
koşulları belirtilmiş olmalıdır. Firma tutanak ile uygunsuzluğu tespit edilen iç kontrol materyalleri ve ilgili diğer
sarf malzemeterini geri alarak yerine laboratuar sorumlusunun uygun gördüğü tipte olanların| temin etmekle
yükümlüdür.
5.7. Firma sözleşme tarİhinden itibaren 3o takvim günü içinde,her test için laboratuar sorumlusunun
onaylayacağı bir dlş kalite kontrol programına bağlanmayı sağlayacakttr. Bu amaçla gereken teknik ve bilimsel
destek firma tarafından sağlanacaktır.

s.8.Sözleşme süresince, kullanıtacak kitlerİn Ve sarfların miatlarının geçmemiş olması sağlanacaktlr. Hizmette
kullanıtan kitlerin ve sarf malzemelerin miatlarının geçmiş olması halinde bu kitler ve sarf malzemelerinin hiç biri
kullanılmayacak olup bu konuda tüm sorumluluk (mali, idari ve hukuki) firmaya aittir.
aYlk ihtiyacl karşılayacak miktarlarda,
5.9, Kullanılacak olan kit ve sarf malzemeleri en az
üreticinin önerdiği koşullarda (soğuk zincir, vb.) stok olarak hastanede bulundurulacaktır.
5.10. Cihazın arıza durumunda arızanın firmaya bildiriImesinden en geç 3 saat içinde ilgili teknik 5ervis tarafından
72
arızaya müdahate edilecek ve 24 saat içinde cihazl çalışlr duruma getirecektir Cihaz onarılamadlğl takdirde
testlerin
zarflnda,
Bu
süre
çallşllamayan
saat içerisinde aynl model Veya üst model yeni cihaz iIe değİştirilecektir.
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laboratuar sorumlusunun onaylayacağl bir laboratuvarda çallşllmasl Ve sonuçlarln laboratuvar tarafündan
tanlmlanmlş otan sonuç verme zamanlna göre yetiştirilerek otomasyon sistemine kaydı firma tarafından
sağıanacaktür.

s.İı.ıemin edilemeyen kit veya sarflar, uygun olmayan kontrol ve kalibrasyon değerleri nedeniYle test

VeYa

testlerin çallşllamadığı durumlarda hasta sonuçlar|n|n gecikmesine neden olmayacak şekilde numunelerin
laboratuar sorumlusunun onaylayacağ| bir laboratuvarda çalışılması ve sonuçların laboratuvar taraflndan
taraflndan
tanlmlanmIş olan "sonuç Verme zamanlna göre yetİştirilerek otomasyon sistemine kaydı firma
her
bir test
süresince
sözleşme
sağlanacaktir, Ancak dlş laboratuvarda çalışılan toplam test miktarı
parametresinin sözleşmede belirtilen toplam saylslnln %5'ni geçmeyecektir,
MADDE 6. EĞiTiM
Bu rehber
6.1. Firma sistemde yer alacak cihaz için TÜRKçE hazlrlanmış günlük kullanım rehberi sunacaktır,
belirtilen bilgileri içermelidir
aşağıda
,) ç.ı,ş.u prensibi çallşma basamakları (kalibrasyon, kontrollerin çatışılması, örneklerin çaIıŞılması, hasta
bilgileri ve sonuçların değerlendirilmesi)

ft
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b)GünIük ve periyodik bakım çizelgesi.

6,2. Firma tarafından, laboratuvarda çalışacak kurum personeline cihazların kullanımı hakkında eğitim

verilecektir. Laboratuvar sorumlusu eğitimi yeterli bulmadığı takdirde ilave eğitim gÜnü ekleyecektir. Firma,
eğitimi tamamladıktan sonra eğitim alan personele eğitim sertifikasl Verecektİr,

MADDE 7. ciHAzlN KuRuLUMU, GARANTisi VE BAKIMl
7.1.cihaz üretici firma Veya distribütör firmanln teknik elemanları tarafından Ücretsiz olarak monte edilerek,
kalibrasyonları ve rutin denemeleri yapılmış, işler vaziyette teslim edilecektir,
7.2, Cihazın laboratuvarda kullanıldığı süre boyunca, sistemlerin her türlü tamir, bakım Ve parça değiştirme
işlemleri ücretsiz olarak firmaya aittir. Ayrlntlll bakım programı ihale dosyasında sunulacaktır. Ayrıca cihaz teslim
edilirken bu belgenin bir nüshasl da laboratuvara teslim edilecektir. Bu program aşağldaki bilgileri içermelidir;
a) Koruyucu bakımda yapılacak işlemler,
b) Yedek malzeme listesi
c) Koruyucu bakım aralıkları,
d) Anza halinde başvurulacak telefon, faks, çağrı, cep telefonu numaraları
ı.3. inza durumunda, arızanın firmaya bildirilmesinden sonra en geç 3 saat içinde arızaya müdahale edilecek ve
duruma getirecektir. cihaz onaylanmadığı takdirde 72 saat içerisinde yenisiyle

24 saat içinde cihazı çalışır

değiştirilecektir.
hangi prensiple
7.c-.iirmalar, kurulacak cihazlarln ve çalışılacak kitlerin teknik bilgilerini içeren kataloglarını,
sunacaktlr
ve bu bilgileri ihale dosyaslnda
çalıştığını ve üretici firma isimlerini açık olarak belirtecek
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GEREKÇE
Test sayılarının azlığından dolayı çıkılan ihalelere teklif
gelmediği için çalışılması zorunlu o|an madde bağımlılığı ve ilaç
düzeyleri testlerinin doğrudan temin ile alınması gerekmektedir.
Atımın acilen yapılması için gereğini arz ederim.22.06.ZOL8

Yrd. Doç. Dr. Ataman GÖNEL
Biyokimya Ab. Dalı
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