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S.No Mal / Hizmet Adr Miktart Birimi Birim
Fivat

Toplam
Fivat

Tanrmlaytct Farma ve
UBB

1 KAN KULIUR Si9ESi
PEDiATRiK

1000 9I5E

2 KAN KULTUR SISESI YETI9KIN 1000 sisE

3 GRUBERWIDALTO (50 ML) 4 5I5E

4 GRUBERWIDALBO (50 ML

)

4 SISE

5 GRUBER WiDAL AH ( s0 ML ) 4 sisE

6 GRUBER WiDAL BH ( 50 ML ) 4 sisE

7 cnueERWiolLAO ( 50 ML) 4 SISE

8 GRUBERWIDALTH (50 ML) 4 SiSE

9 BRUCELI.A-TUP TEfii ( 50 ML

)
4 SISE

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Adres: AraStrrma ve Uygulama Osmanbey Kampusu

lrtibat telefon : Tel.: 0 (414')344 41 65 Faks : 0 (414) 344 41 69



BRUCELLA TUP AGLiTUNASYON TESTI TEKNiK $ARTNAJVIESI

l.B.abortus.B.melitensis-B.suis,inolugturduf,uhastalrklardaolulanlgGvelgMantikorlarrnrtespit
edebilmelidir'

2. Brucella ttip agliltinasyon test antijeni B'abortus'un S-99 sugu ile hazrrlanmrg 6lil bakteri

siisoatlsiyotru olmal rdrr'

3. 50 ;l'li[ 5igelerde olmahdrr'

;. i;i;;;il;;it'iinu'von vdntemi ile ealremalrdtr' '

i. I:ili'..#,lj$$ di il';lU' *l;:l [;lli""'fi1'"'"1'I r v e tekr i r vere n n rm arar tarar': nd an bu

kavdr g.sterir u"rg"r", irrurf',oSr'Jiliii" "i"rr*.ril,r. 
so, ronutu belgeleri olmayanlar ihale dr$t

, flff:l[:,"',;ll''JlL:'.i::-,ff:i',',ii#?l"il,"'"- ryf.':,*"' 
veva baska bir nedenre rniadrn

vaktnlasmast durumunda ;iiff;;;; ; geg bir ay ottcesinden 6ildirilmesi halinde agtlmamtg

ambalailarr uzun miatlr 
",.lil'J, 

i." ,ii .r)it. u"rurirolu*k .9ii t.rt tuy't'ndu de$igtirilecektir'

8. Ku,anim esnastnda '"'ii; ;;;;;;'b6iut'asr ::f $[i]:,jif:'t,J:ll',.',1TJrJ"'l't"'f;"' 'ililt;;i"t-iaraftndan bilirlenmig olan gigeler yenrlert rr(

deEistirilecektir'
,[lliilili";J#r5ll";','fg:l5jilJilXff lT',:',*#,?iiii'#:f,"'"::l'fl :T::T..."
10. Testler laboratuarlmlzln ln

I1. A,rbalaj ilzerinde l"t ti']i""ti"i 
';;il;; '"' 

l'iru"n.,u 
'u'ir'i' 

lot n"u'u'' ve saklama koqullarr

vazmaltdtr'
,r. iili#,.i,rtrrrde itibaren en az I (bir) yrl rniatn olmahdrr' 

'
i3. lhaleye igtirak edecek lrr.lri,lr.ilrJ.rrmrz tarafindan_ g6riilm0$ ve uygunluk belgesi alrnmtg ve

'"' 
iitui" aorvut'na koymug olmast gerekmektedir '-."1

$_\w-,*l)

{$-k^^w'
'*l$:tW'$a-1f":,i..."
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SALMoNELLA TypHi o-s-no-BH-Ao-AH ruxxix ganrNavrcsi

$igeler 50 ml ambalajlr olmahdrr.
Antijenler yerli guglardan elde edilmig olmalrdrr ve Salmonella Typhi O-H-BO-BH antijenlerini
test edebilmelidir ve bu durum kit prospekti.isiinde yazrh olarak belirtilmig olmahdrr,
Antijenler teslimat tarihinden itibaren en az I (bir) yrl miatll olmalrdrr.
Test paketleri igerisinde negatif-pozitif kontrolleri olmahdrr.
Antijenlerin kullanrmr stiresince tijketim hrzrnrn yavaglamasr veya bagka bir nedenle miadrn
yakrnlagmast durumunda ilgili firmaya en geg bir ay cjncesinden bildirilmesi halinde agrlmamrg
ambalajlarr uzun miatlt olanlan (en az 6 ay) ile tjcretsiz olarak egit test saylsrnda depigtirilecektir.
Kullanrm esnastnda antijen yaprsrnrn bozulmasr veya bagka bir nedenle yanlrg sonug verdi[i
kullantcrlar tarafindan belirlenmig olan giEeler yenileri ile iicretsiz bire bir egit test sayrlannda
degigtirilecektir.

7. Uriinlerin UBB (Ulusal Bilgi Bankasr kaydr) bulunmalrdrr ve teklif veren firmalar tarafrndan bu
kaydr gOsterir belgeler ihale dosyasrnda sunulmahdrr, SOz konusu belgeleri olmayanlar ihale drgr
kalacaktrr. Uriinlerin CE belgesi bulunmalrdrr.

8, Getirilen demo drnekleri laboratuartmrzda gahgrlacak ve uygull gortiliirse testler kabul edilecektir
9, Testler laboratuarrmrzrn ihtiyacr dogrultusunda peyder peyder teslim edilecektir.
10, Ambalaj tlzerinde firma adt, iiretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarasr ve saklama kogullarr

yazmalrdrr.
ll. lhaleyeigtirakedeeekfirmaLaboratuvanmrztarafindang6riilnriigveuygunlukbelgesi alrnmrg ve

ilrale dosyas tnufV^u$ olmasr gerekmektedir.
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oroMATir rnru rUlrUn sisrenni rrxruir Ozru-irleni
l. Cihazveya cihazlar masa iistli olmah ve en az 80 gige yiikleme kapasitesine sahip olup, gerektipinde kapasite

arttrrrlabilmelidir.
Cihaz tam otomatik tireme kontrollii sistem olmahdrr.

$igeler minimumda aerop ve anaerop besiyeri gegitlili$inde olmahdrr. Teklif veren firmalar besiyeri gegitlili[i
hakkrnda bilgi vermelidir. Hastane belirtilen besiyerleri igerisinden tercihte bulunabilmelidir.
Intraselliiler yerlegimli mikroorganizmalann da kiilti.iriine ortam hazrrlamak igin lizis dzellikli anaerop besiyeri

bulunmahdrr.

$igelere steril viicut srvrlarrnm ekilmesi durumunda kan kiiltiir gigelerinde Neisseria ve Heamofilus gibi bakterilerin
tiremesini artrmak igin gerekli ek zenginlegtiricisi verilmelidir.
Cihaz tiremenin tespiti igin besiyerlerine gdre farkh algoritmada de[erlendirme yapabilmelidir.
Cihaz, kul lan rmr srasmda kalibrasyon gerektirmemel idir.

$igeler kanr damardan direkt olarak alabilmesi igin vakumlu olup, kan alma adaptOrii hastanemizde kullanrlan
adapt6r ile uyumlu olmahdrr. Farkh kan alma adaptdriine ihtiyag duyulmasr durumunda firma kendi gigelerine uygun

vakumlu kan alma adaptdriinii vermelidir.
9. $igelerin vakumu gerekli kan miktarrnr direkt damardan veya zorunlu durumalarda enjektdrden igine gekebilmelidir.

10. Pozitif olarak yorumlanan kan kiiltiir gigelerinden acil de[erlendirme amacryla gram boyah preparat hazrrlanabilmeli
ve qigeler boyamayr etkileyecek materyal igermemelidir.

I l. Aerob, anaerob ve varsa pediatrik giqeler antibiyotik ba$ayan regine igermelidir veya diltisyon yolu ile antibiyotik
etkisini inhibe etmelidir.

12. Kan kiitliir gigeleri 0.5-3 ml arasrndaki kan miktarlarrnda gahqabilmelidir.
13. Zorunlu hallerde, acil degerlendirme amacryla kan kiiltiir qigelerinden alman 6rnek ile herhangi bir besiyerine ekim

yaprlmadan, direkt identifikasyon ve antibiyogram yaprlabilmelidir.
14. Kan Kiitiir gigelerinin saptama seviyesinin S20 ileCFU/ gige arasrnda oldulunu belgelenmelidir.
15. Yatan hastalarda sepsise baph saatlik mortalite oranlan yiiksek oldulundan etkenin en ktsa siirede saptanmast dnemli

oldu[undan sistemin en az iki kan kiiltiirii sistemiyle kryaslamah olarak ba[rmsrz kuruluglarca yaprlmrq (SCI veya

SCI-E dergilerde yayrnlanmrg) gram negatif non fermentatii gram negatif fermentatif ve gram pozitif bakterilerle
ilgili gahgmalarr yaprlmrg olmahdrr.

16. Onerilen sistem maya ve mantar etkenlerini tiretebilmelidir.
17. $igeler sens<ir yardrmr ile florojenik prensibe gdre veya gaz iiretim ve tiiketiminden kaynaklt basmg de[igimi ile

iiremeyi tespit edebilmelidir. Cihaz istasyonunda 10-12 (anaerop igin24) dakikada bir okuma yaprlmaktadrr.

18. $ige kayrt edildikten sonra istenilen istasyona konulabilmelidir. Beraberinde sisteme gige kaydr yaptlmamrg olsa

bile gigeler okuma ve de[erlendirme igin cihaza yerleqtirilebilmelidir.
19. Kan kiiltiirii gigeleri 40ml besiyeri igeripine sahip olmahdu'. Eklenmesi gereken kan miktarlan ise ; aerobik,

anaerobik , anaerobik litik ve mantar 8-10 ml, pediatrik l-3 ml kan eklenebilmelidir.

20. gife yiikleme iglemi srrasrnda veya inkiibasyon devam ederken, bu siire siirenin defiigtirilmesine izin veren bir sistem

olmahdr.
21. Her giqe igin iireme grafi[i, hasta laboratuvar sonug ve hasta numarasl ekrandan takip edilebilmeli ve yanclrdan

grktrsr ahnabilmelidir.
22. Pediatrik qige miktarrnda emniyetli igine gekme mekanizmah 25G gaprnda i[nelikelebek set temin edilmelidir.

23. $ige miktarr kadar cilt dezenfektanr (klorheksidin) igeren pedler verilmelidir.

24. giqeler asgari 6 ay miadh olacaktrr. Teslimatr ilgili bdliimUn talebi tizerine peyderpey yaprlmahdrr. Son kullanma

tarihinden I ay dncesinde firmaya haber vermek kaydryla miktarr ne olursa olsun firma tarafindan uzun miathlar ile

de[iqtirilmelidir.
25. $igiler bitinceye kadar firma laboratuvar tarafindan kabul edilen bir "Dtg Kalite Kontrol Programtnr" Ucretsiz

olarak saflamahdrr.

26. Teklif veren firmalar $igeler bitinceye kadar laboratuvann tercih etti[i 'i9 kalite Kontrol programmt' iicretsiz

olarak kargrlayacaktrr.

27. $igelerin hataft iiretimi veya laboratuvara getirilmesine kadar olan siiregte bozulmast sonucu harcanan kitler firmaya

aittir. $igeler laboratuvara geldikten sonra uygun gartlarda saklanmastna rapmen bozulmast, niteligini kaybetmesi

durumunda firmaya bildirilecek ve W firma tarafindan kargrlanacaktrr. Yine, cihazm hatah gattgmast ve hatalt

okumalan rredeniyle harcananlar, hatalt sonuq verenler yenileriyle degigt!1f r.

28. Klinik beklentiler ile sistemin hassasiyetinin aragt r en geg 15 giin iginde ttim teklif edilen

cihaz kitler ve gigeler laboratuvartmrza getiri
igin

sonucunda b6liimiin onayl altnmahdlr.



l.

iistiin Teknik 6ze[ikler:

Besiyerinde bulunan antimikrobiyallerin inhibe edilmesi dzellikle yaygm olarak kullanrlmasr sebebiyle penisillin,
beta laktamaz grubu, sefalosporin, vankomisini %100 ndtralize edebildi[inin, yaptlmtg bilimsel yayrnlarla veya

FDA onayr srasmda yaprlan gahgma ile beyan edilmelidir.

Usttin performans ile identifikasyon ve antibiyogram yapabildi[ini ba[rmsrz kuruluglarca yaptlmrg (SCI veya SCI-E

dergilerde yaynlanmrg) gahgmalarla beyan edebilmelidir.

Kan Kiitiir gigelerinin saptama seviyesinin <10 ileCFU/ gige arasmda oldulunun belgeyle gdsterilmesi.

Maya ve mantar etkenlerinin daha hrzh siirede ve daha fazla tijrr ve cinsde izolasyonu igin kloramfenikol ve

tobramisin katkrh 6zel besiyeri sa[lanabilmelidir.
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