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HARRAN [rxİvrnsirnsİ anaşrrnıra VE UYGULAMA nasraınsİ
ı,dxnoniyor,oJl LABORATUVARI 1.652.630 PUAN ııızıı pcn *ıizMET ALIMI

Cihaz Özellikleri ve Genel Şartlar

l. Teklifedilecek reakifler, teklifedilen cihazla üam uyumlu olmalıdır Laborıtuvarrn 24 avhk
ihtiyacı olan 1.652.630 (bir milyon altl yüz eıli aki bİn alt| yü2 otuz ) ouan karsılığı alınacak

er EK- 'de b len il test rlna ıIık en n la
b ulunmus tur.

2. Cihaz Real Time PCR yöntemiyle sonuç vermelidir.
3. Cihaz FDA onaylı ve CE-IVD, sertifikalı olmahdır.
4, sistem amplikon kontaminasyonunu minumum diizeye indirecek ekipmanlara sahip

oinalıdır. En aza indiıgenm§ kontaminasyon riskiyle birlikte sistem temiz ve kiıli oda
ayrrmrna gerek duymamalı ve tiirn test amplifıkasyon sonrasl okumalar dahil aynı
odada yapılabilmeli dolayısıyla eleman ve yer tasarrufu sağlanmahdır.

5. Cihaz örnek biriktirmek zorunda olmakszın "Random Access" çalışmahdır.
6. Cıhazda DNA izolasyonu, amplifıkasyon ve tespit aşamaları kultanıcı müdahalesi

gerel«neden tam otomatik olarak yapılmahdır.

7 , Clhaz, tiim PCR analiz işlemlerini, Nukleik Asit lzolasyonu, Amplifikasyon ve
Deteksiyon (okuma)'yi tek bir kapalı kartuş içerisinde tam otomatik olarak yapmalıdır.

8. cihaz bir sonrnla kaışılaştığında hata mesajı vermeli ve bu hata mesajı soıunun ne
olduğuyla ilgili bilgi içermelidir.

9. Cihazla beraber ul,umlu veri analiz progranıı sağlanııalıdır.
l0. Kitler her bir test için bir kanuş şeklinde olmalıdır.

ll.kitler doğrudan hasta numunesinden çalışmalı ve hastane kaynaklı enfeksiyonun
kontrolü için l saat içerisinde sonuç veımeye uygun olmalıdır.

12. sözleşme si.iresince alınan kitlerin miadları teslim tarihinden itibaren e n az 6 ay miadlı
olmalıdır.

13. kitler hastanenin talebi doğrulfusunda parti parti teslim edilecektir. kitler son
kullanma tarihinden 3 ay öncesinde fırmaya haber vermek kayüyla miktarı ne olursa
olsun firma tarafindan uzun miadlılarla değiştirilecektir.

14. kitler le ilgili standart ve kontrollerin hatah sonuç vermesi durumunda bu kitler firma
tarafından yenileri ile değiştirilecektir.

VRE Hzlü PCR Kiti Teknik Şartnamesi

l. Vankomisine Direncli Enterekok (VRE) kiti, VRE tespiti icin VanA ve VanB
genlerini
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ile ayri ayri saptayabilmelidir.
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2 VRE kiti, tiim PCR analiz işlemlerini, l) Nukleik Asit lzolasyonu, 2)Amplifikasyon ve
3) Deteksiyon (okuma)'yi tek bir kapali kartuş içerisinde tam otomatik olarak
yapmalıdır.

3, vRE kiti, her biı test icin omekler aıasi kontaminasyon riskini engelleyecek sekilde,
tek kullanimlik tek bir kapali kartuş şeklinde olrnalidir.

4, vRE kiti, rektal veya perianal suruntuden direlıt olarak calismaya uygun olmalidir.
5. VRE kitinin sonuc velme zamani l saati (60 dakikayi) gecmemelidir.
6, Kartus icinde, bir test icin gerekli olan tum malzeme,er (DNA/RNA izolasyonu,

primerler, ornek kontrolleri, pcR kontrolleri ve amplifikasyonun dognı bir sekilde
gerceklestigini kontrol eden internal kontroller) bulunmali ve DNA/RNA izolasyonu
kamısun icinde yapilmaIidir.

7, vRE kartuşu içerisinde sonuçların doğruluğunu ve performansını ölçen kontrol,er
olmalı ve bu kontroller uygun çıkmadığı takdirde sistem test sonucunu vermemelidir.

8, vRE kiti, giın,ük sonuç veırneye uygun olrnali ve tek tek ça.ışılabilir özellikte
olmalıdır.

9, VRE kitleri, 2 - 28"C'de son kul,anma tarihine kadar muhafaza edilebilnelidir.
10. VRE kiti, CE sertifikasına sahip oImaIıdir.

Tiberküloz [Iızh PCR Kiti (MTB/RIF Kiti) Teknik Şartnamesi

l, Mikobalıieri pcR kiti, aktif fuberkuloz suphesi olan ve hizli tan,tedavi gerektiren
hastalarda, balgam ve solunum yolu ornekleıind e Mycobacterium nıbercılosis
komp,eks varligini ve ayni anda rifampisine karsi direnc durumunu saptayabilmelidir.

2, Mikobakteri PCR ve Rifampisin Direnci'ni, tek seferde birlikte iceren kit komponenti;
her bir test icin omekler arasi kontaminasyon riskini engelleyecek sekilde, tek
kul|animlik tek bir kapali kartuş şeklinde olrnalidir.

3. MTB/RIF kiti, tiim PCR analiz §lemlerini, l) Nukleik Asit lzolasyonu,
2)Amplifikasyon ve 3) Deteksiyon (okuma)'yi bu tek kartuş içerisinde tam otomatik
olarak yapmalıdır.

4, MTB/RIF kiti, Mycobacıeriunı tuberculosis'de ıifampisin direncini tek basamakta ve
rpoB genindeki mutasyonlari analiz ederek saptamalidir.

5. MTB/RIF kiti ile test sonucı en fazla 2 saat (l20 dakika) içinde alınabilmelidir.
6, Karh-ıs icinde, bir test icin gerekli olan tum malzemeler (DNA/RNA izolasyonu,

primerler, ornek kontrolleri, PCR kontrolleri ve amp|ifikasyonun dognı bir sekitde
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gerceklestigini kontrol eden intemal kontroller) bulunmali ve DNA/RNA izolasyonu
kartıısun icinde yapilmalidir.

7, MTB/RIF kartuşu içerisinde sonuçların doğruluğunu ve performansrnı ölçen iki ayn
kontol olınalr (probe check control: pcc ve specimen processi.g contol: spc) ve
bu kontroller uygun çıknadğı takdirde sistem test sonucunu vermeme[dir.

8, MTB/RIF kiti, günltik sonuç vermeye uygun olınali ve tek tek çalşılabilir özeltikte
olmalıdır_

9. MTB/RIF kitleri,2 - 28"C'de son kullanma tarihine kadar muhafaza edilebilmelidir.
l0. MTB/RIF kiti, CE sertifikasına sahip oImalı ve Dunya Saglik orgutu tarafindan

tavsiye edilen nitelikte bir kit olrna özelliği gostermelidir.

Cırba-R Hızlı PCR Kiti Teknik Şartnamesi

1. Karbapenem Direnc (Carba-R) kiti; karbapenemaz üreten Enterobacteriaceae'larin
karbapenem direnc tespitini, direncin hangi karbapenemaz gen ailesine ait oldugunu
belirterek saptamalidir.

2. Carba-R kiti; l) KPC, 2) NDM, 3) VIM, 4) oxA4s ve 5) MP-l oiarak adlandirilan 5
ayri direnc gen sinifinin tamamini kapsamalidiı.

3. carba-R kiti, direnc turunun hangi 5 ana dienc sinifindan oldugunu ayristirmali ve
sonucu her biı ayri gen sinifi uzerinden ayri ayri vermelidir.

4. Carba-R kiti, tiim PCR analiz işIemterini, l) Nukleik Asit lzolasyonu, 2)Amplif*asyon
ve 3) Deteksiyon (okuma)'yi tek bir kapali karnış içerisinde tam otomatik olarak
yapmalıdır.

5. carba-R kiti, her bir test icin ornekler arasi kontaminasyon riskini engelleyecek
sekilde, tek kullanimlik tek bir kapali kartuş şeklinde olrnalidir.

6. Carba-R kiti, rektal surunfuden direkt calismaya uygun olmalidir.
7. Carba_R kitinin sonuc verme zamani l saati (60 dakikayi) gecmemelidir.

8. Karnıs iciıde, bir test icin gerekli olan tum malzemeler (DNA/RNA izolasyonq
primerler, omek kontrolleri, pcR kontrolleri ve amplifikasyonun dogrrı bir sekilde
gerceklestigini kontrol eden intemal kontroller) bulunmali ve DNA/RNA izolasyonu
karhısun icinde yapilmalidiı.

9. carba-R kartuşu içerisinde sonuçların doğruluğunu ve performansnr ölçen internal
kontrol olrnalr ve bu kontrol uygun çftmaüğı takdirde si§tem test sonucunu
vermemelidir.
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l0. carba-R kiti, günlük sonuç venneye uygun olınali ve tek tek çahşılabiliı özellikte
olmalıdır.

l l, Carba-R kitleri, 2 - 28"C'de son kullanma tarihine kadar muhafaza edilebilrnelidir.
12. Carba_R kiti, CE sertifikasına sahip olrnalıdir.

No Malzemenin Adı Test

sa)4sı

Birim Puan Toplam puan

l VRE Hzlı PCR Kiti 4000 236.09 944.360
2 Tüberkiiloz Hızh PCR Kiti 2500 236.09 590.225
3 Carba-R Hızlı PCR Kiti 500 236.09 l l8.045

Toplam 7000 1.652.630
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