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S.No Mal / Hizmet Adr Miktan Birimi Birim
Fivat

Toplam
Fiyat

Tanrmlaytct Firma ve
UBB

1 ASO 3000 TEST

2 CRP 110000 TEST

3 IGG 2 1500 TEST

4 IGG 3 1500 TEST

5 IGG 1 1500 TEST

6 IGG 4 1500 TEST

7 IGG 3000 TEST

I IGA 3000 TEST

9 IGE 3000 TEST

10 IGM 3000 TEST

11 c3 1200 TEST

12 c 4 (CoMPLEMAN) 4 1200 TEST

13 HAPTOGLOBUUN s00 TEST

L4 ALFA-I ANTITRIPSIN s00 TEST

15 SERULOPI.AZMIN 500 TEST

16 RF 3000 TEST
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HARRAN UNivrnsirnsi zorz y u,r vrixRogiyoloJi r,leoRATUvARr
NEFELOMETRE rnsrlpniNi qu r$ACAK TAM OTOUaTiX CiIJ1tZ rrrNir

$ARTNAMTSi Vn CiUaZOa KULLAT IILACAK RrlXriplpniN OZBLl,iXrnni

NEFELoMTTT ir rir ganrNavrusi

l. Teklif edilecek reaktifler, teklif edilen cihazla tam uyumlu olmahdrr. Laboratuvarrn 24
ayhk ihtiyacr olan 1.612.030 puan (bir milyon altryiiz on iki bin otuz) kar$rhEr ahnacak
testler EK-8'de belinilen ileili test krdlarrna kar$rhk qelen puanlann hesaplanmasryla
bulunmustur

2. Ttim reaktif ve kitler iiretici firmaya ait c rijinal etiketi tagrmah etiketin iizerinde son kullanma
tarihi, lot numarasr ve saklama kogullan telirtilmig olmahdrr.

3. Kitler Laboratuvarrmrzda denenip gi.iv,:nirlili[i ve uygunlufiu onaylandrktan sonra kabul
edilecektir ve asgari 6 ay miath olacaktrr. Kitler son kullanma tarihinden l5 gtin oncesinde
firmaya haber vermek qartryla miktarr ne olursa olsun firma tarafindan uzun miatlrlarla
de[igtirilmelidir.

4. Firma gerektifinde laboratuvarrn istlfi dofrultusunda, farkll testlerin ihale fiyatlarr
iizerinden birbirleri iizerinden defiqin ini sa[lamahdrr.

5. Test soli.isyonlartn ve kitlerin hatah iir,:timi veya laboratuvara getirilmesine kadar si.iregte
bozulmast (sofiuk zincire uyulmamasr ve diler hatalar) sonucu harcanan kitler firmaya aittir.

6. Kitler laboratuvara geldikten sonra u /gun kogullarda saklanmasrna ra[men bozulmasr,
niteligini kaybetmesi durumunda firmaya bildirilecek ve firma tarafrndan kargrlanacaktrr.
Yine, cihazrn hatah gahgmasr ve hatah okumalan nedeniyle kit harcanmasl ve standart ile
kontrollerin hatalt sonug vermesi durumr nda bu kitler yenileriyle degigtirilecektir.

7. Kitlerin qiqe iizerinde g<isterilen test sa.'rsrndan daha diigiik sayrda hasta gahgmasl yapmasl
durumunda (Hatah dolum veya laboraruvar kogullarrnda buharlagmasr vb nedenlerle), bu
eksiklikler tutanakla tespit edilecek ve illlili firma bunu kargrlayacaktrr.

8. Kitler biiliimiin istefi dofrultusunda belirli arahklarla peyderpey laboratuvara teslim
edilecektir.

9. Birim test maliyetleri hesaplanrrken cihazda giivenilir sonug almak igin kullanllan diltient
buffer, kalibratdr, numune ktiveti gibi malzemeler gdz ontinde bulundurulmah ve bu
malzemeler laboratuvarrn istedi[i periyotta iicretsiz olarak verilmelidir. Bunun yanrnda
sonuglann basrlmasr igin_40 top_pgfix*agldr ve 8 k1rt1p laboratuvara ticretsiz temin
edilmelidir.

10. ihalede kitlerin verimlili[i esas alrnacaktrr. Buna gore kalibrasyon si.iresi ve kag test
kullandlfir ve ne kadar siirede kontrol gerekti[i ve grkan sonuglann tekrar edilme gereklili$
gibi nedenlere gtire 6nerilen sistemin verimliliff esas ahnacaktrr. Bu nedenle otomasyon
sisteminde gahgrlan test miktan reel hast;r sayrsr olarak kabul edilece[inden testler kontrol ve
kalibrasyonlar grktrktan sonra ffiiandrr lmahdrr. Fiyatlandrrma yiiklenici firmanrn
ihalede teklif ettiEi birim fivatrn teslim ettiEi testlerin SUT puanrvla carprmr sonucu
bulunan bedel iizerinde olacaktlr.

11. Firma cihazda galrgrlacak tiim testler igir ilgili laboratuar uzmanln uygun gdrece[i bir Uluslar
arasr dtg kalite kontrol programlna lab,rratuvan Uye yapmayt kabuletmelidir.

12. ihalede ahnan kit fiyatlan sozleqme stirer;i boyunca gegerli olacaktrr.
13. Kitler uluslar arasr kalite belgesi (CE) ve Saflrk Bakanl$r 

2t{ayrna 
sahip olmahdrr.
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7.

NEFELoMETRE cit tzt rrrNix $anrNavrnsi
l. Yiiklenici firma, laboratuvara tam otomatik rastgele segimli ve siirekli gahgmaya uygun en az

2 (ikD cihaz kuracaktrr.
2. Cihazlar analizleri nefelometrik yontemte yapmah, gift problu ve hm saatte en az 180 test

olmahdrr. Test hrzr daha ytiksek olan cih rz tercih edilecektir.
3. Cihazlara numune ve reaktifler yerlegtir ldikten sonra sonuglar gtkana kadar bir miidahaleye

gerek duyulmamahdrr ve ti.im pipetleme yrkama ve okuma iglemlerini cihaz otomatik olarak
kendisi yapabilmel idir.

4. Cihazlar barkodlu gahgmaya uygun olmahdrr.
5. Cihazlar kalite kontrolii ve kalibrasyonurru kendi yapmalt, bu kalibrasyonlar cihazda en az 14

giin stabil kalmah, kalibrasyon s<,nuglarr cihazda gdrtilebilmeli, istenirse printi
ahnabilmelidir.

6. Cihazlar Laboratuar iqletim sistemi (LiS) ve Hastane otomasyon sistemi (HOS) ile interaktif
galrgmahdrr. LiS ve HOS ba[lantrlan, HOST bilgisayarlan, yazrciarr ve yazrct sarflart firma
tarafrndan sa[lanacakttr.
Cihann arvalanmasr durumunda ytiklenici firmanrn en geg 2 saat iginde miidahele etmesi ve

en geg 12 saat iginde sorunun giderilmes ve gahqrr duruma getirilmesi gerekmektedir. Aksi
durumda son 3 ayhk istatistik ahnarak g€ gen stirede gahgrlmayan testler nedeniyle olugacak

hastanin zarail firmadan temin edilir.
Cihazlar otomatik diltisyon ozellifiine salrip olmah manuel dili.isyon gerektirmemelidir.

ihale sonrasrnda gerekirse cihazlarla ilgi i olarak laboratuarda 15 giin siiresince demostrasyon
yaprlacak ve kullanrm kolayh[r, laboratuvara uygunluk, kitlerin kalibrasyon si.ireleri,

verilecek kontrol serumlann gahgmasr ilt: ilgili olarak kalite kontroli.i yaprlacaktrr. ihale karart

demonstrasyon socuna gore laboratuar terafindan verilecektir. Deneme siiresinde kullanrlacak
kitler firma tarafindan i.icretsiz olarak kar grlanacakttr.

10. Kurulacakcihazlar l0 yagrndan btiytik olmamahdtr.
I 1. Cihazlan kullanacak personelin e[itimi f irma tarafindan saflanacakttr. E[itimi verecek

elemanrn imalatgr firma ve mtiteahhit firrnadan onayh sertifika sahibi olmahdrr. Egitimin
yeterli olup olmadtlrna kurum idaresi ka:ar verecektir.

12. ihale ekonomik agrdan en avantajh teklif i veren isteklinin iizerinde btrakrlacaktrr. Ekonomik

agrdan en avantajh teklifin defierlendirilrresinde aga[rdaki unsurlar esas altnacakttr.

a. Cihann iiniversite referanstntn 10'un iizr,rinde olmast (10 puan).

b. Kalibrasyon stabilite si.iresinin 28 giinderr fazla olmasr (10 puan).

c. Kalibrasyonda kullanrlan test saytstntn 5 testin altrnda olmast (10 puan).

d. Cihazda gift prob bulunmasr [Problardan biri numune, di[eri reaktif pipetlemesinde

kullantlacakl (1 0 puan).
e. Test hrztntn 1 80 test/saat'in i.izerinde oln ast (10 puan)'

f. Cihazdareaktiflerin sabit bir srcakhkta trLtan bir solutucunun olmast (15 puan).

g. Cihazlann numuneleri Random Access clarak galtqmasr (15 puan).

h. Pozitif tanrmlama 6zelli[inin olmasr (10 Puan)

i. Numune saylslnln 70 in iizerinde olmasr (10 puan)

8.

9.

ll.Usttin cizelliklerin puanlarrnrn deferlendirilmesinde efektif fiyatl hesaplanarak en diigiik

efektif fiyat veren firma tercih edilecektir. Elbktif fiyatrn hesaplanmyt(qu gekilde yaprlacaktrr:

Efektif fiyat :Fiyat / [l +(Top tam Puan/ 100)] ,//r) ntlW

t



No Malzemenin Adr Test sayrsr Birim Puan Toplam puan
I ASO 3000 7.59 22.770
2 CRP l 10000 7.59 834.900
J RF 3000 7.59 22.770
4 IsG 3000 8.43 25.290
5 IgA 3000 8.43 2s.290
6 IeM 3000 8.43 25.290
7 IeE 3000 15.18 45.540
8 IeGl I 500 92,92 I 39380
9 lsGZ 1500 92.92 139380
l0 IgG3 1500 92.92 I 39380
lt IsG4 I 500 92,92 r 39380
t2 C3 1200 14.00 16800
l3 C4 r200 14,00 16800
t4 Haptoelobulin s00 14.00 7000
15 Alfa-l Antitripsin 500 14,00 7000
l6 Seruioplazmin 500 10.t2 5060

TOPLAM 1.612.030.00
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