
T.C.
Harran Universitesi Aragtlrma ve Uygulama Hastanesi

Srra No: 02933
Konu: Teklif Mektubu
iein Adr: MiKRoBiYoLoJi-TAKRoLiMUS KAN DUZEviNi 6t-quru riri
Fig Kodu :

:

Fiyalar KDV Harig olarak verilmelidir. Malzemelerin Markasr veya Ozelli[i mutlaka belirtilmelidir.
UBB sorgulamaslna gore en diigiik 3 teklif baz ahnacaktrr. SGK Odenir/Odenmez teklifte belirtilecektir.
SUT kodu belirtilmeyen tektif'ler delerlendirme drqr brrakrlacaktrr. Pakete dahil olup olmadr[r teklifte belirtilecektir.
SUT fiyatrnr agan teklifler defierlendirme dtgr brrakrlacaktrr. Odemeler muayene kabul sonrast l-3 Ay arasrndadrr.

SGK Tarafrndan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yiikleniciye 0deme yaprlmayacak ve yiiklenici higbir hak talebinde

bulunmayacaktrr.
Teklif veren istekliler yukarrdaki tiim maddeleri gartsrz kabul etmig sayrlacaktrr.

Sonrekrif rarihi: Q9- lO. 20 (? 5e+ ILY

*Tanrmlayrcr firma bilgisi olmah ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin grktrsr teklif ile birlikte verilmelidir.
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TAKRoLiMUS ( iLAc DUzEYi ) KiTi TEKNiK SARTNAME

l.Firmarar yukarrda tarep ediren kitrere raboratuarmrzda ihare siireci devam eden Abbott markahi2ooo model cihazlara ait kit aplikasyonlarr kendilerine ait otmat togutu ire teklif verebilecekrerigibi,bu testlerin gah$mast icin kendi cihazlarrnr da kurabilirler.

2'sadece kit tekrifinde burunup.cihaz kurmayacak oran firmarar, raboratua.mrzda burunan ve Abbottmarkah i20oo moder cihaza ait kit aprikasyonrrnn, ,.r"i,,r"i're otoanarizoru kuranabirmereri igincihaz sahibi olan firmadan izin almalr,izin formu ihale dosfa.,n. tonrtrut,a,..
3.Kendi cihazlan ile kit teklifinde bulunan firmalarrn kuracaklarr
gibi olmalrdlr; 

rrr llrdrarln xuracaklarl cihaz da aranacak 6zellikler agafrda ki

4.Teklif edilen cihazlann gah$ma yOntemi
Fluorescenceporari2ationimmunassay(FpiA),chemiruminescence(CM 

iA),Mikropartikur Enzimimmunassav(M eie),Erectrochemiruminescence(ECL) ycin,"rr"rino"n herhangi biri veya bir kagr

5 Cihazrarda gahsan testrer Biinde bir kereden fazra karibrasyona ihtiyag duymamarrdrr.

6.Teklif edeilen cihazlarrn reaktif b<jliimiinde so!utma iinitesi bulunmahdtr.

T Tekrif ediren cihazrar test karibrasyonrarrnr hafrzasrnda sakrayabirmeri,karibrasyon e[rirerini veyasinyallerini ekranda g6sterebilmeli ve print edilebilmelidir.

8 Anarizdr yazrrrmrnrn istatistik moduru veya programr burunmarrdrr;hasta,kontrorve karibrasyona airistatistiki saytlar verebllmelidir.

9'Testlerin insertrerindu#.,lilflren <izelikte bir adet santrifi.ij ve bir adet mikser kururacaktrr.
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