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Fiyalar KDV Harig olarak verilmelidir. Malzemelerin Markasr veya 6zellif,i mutlaka belirtilmelidir.
UBB sorgulamasrna g<ire en diigiik 3 teklif baz alrnacaktrr. SGK Odenir/Odenmez teklifte belirtilecektir.
SUT kodu belirtitmeyen teklifler deierlendirme drqr brrakrlacaktrr. Pakete dahil olup olmadrlr teklifte belirtilecektir.
SUT fiyatrnr aqan teklifler delerlendirme drgr brrakrlacaktrr. Odemeler muayene kabul sonrasr l-3 Ay arasrndadrr.

SGK Tarafrndan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yiikleniciye 6deme yaprlmayacak ve yiiklenici higbir hak talebinde
bulunmayacaktrr.
Teklif veren istekliler yukarrdaki tiim maddeleri gartsrz kabul etmi$ sayllacaktrr.

Son Teklif Tarihi:22.06.2017 SAAT l2:00

*Tanrmlayrcr tirma bilgisi olmalr ve teklif ile birlikte SCK sorgulama sisteminin qrktrsr teklif ile birlikte verilmelidir.

idare No : 637 60.38.32.00.0 1.330
idare Adr : Harran Universitesi Aragtrrma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydr igin XML dosyasr igin gerekli idari bilgiler yukartda bildirilmiqtir.

S.No Mal / Hizmet Adr ; Miktan : Birimi . ?ilt;1 . 
t;fJ:i, : ranrmlayrct F.rma ve

1 i ASO 119163 PUAN

2 CRP 87596,t9 PUAN

3 RF 323334 PUAN

4 IGA 1062,18 . PUAN

5 IGE 1 2489,52 : PUAN l

6 IGG 101 1,60 PUAN

7 IGG 3 538936 PUAN i

I IGG 1 538935 : PUAN

9 IGG2 ! 538936, PUAN

10 IGG 4 538936 : PUAN

11 IGM LL2LL9 PUAN

L2 SERULOPLAZMIN 202,40 PUAN :

13 ALFA-I ANTiTRIPSiN . 28 J PUAN

L4 c3 784 PUAN

15 c 4 (CoMPLEMAN) 4 784 PUAN

i Genel

: Toplam(KDV
: Haric):

Adres: Ara5trmra ve Uygulama Hastanesi

irtibat telefon : Tel.: 0 (414) 344 41 65
Osmanbel, Kamptisu $ANLIUI{FA

Faks : 0 (414) 344 41 69
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HARRAN UXiVBNSITNSi UiIC.ONiYOr,O.ri LABORATUVARI
NEFELOMETRE rnsrr,rniui qalrgacAK TAM OrOUArir ciHaz rrxNir

$ARTNAMESi Vn Cinazoa KULLAT\ULACAK nrarrirr,rnix Oznuixr,nni

NEFELoMrrnir rir ganrN^tvlrsi

Teklif edilecek reaktifler, teklif edilen cihazla tam uyumlu olmahdrr.
Ttim reaktif ve kitler iiretici firmaya ait orijinal etiketi tagrmal etiketin iizerinde son kullanma
tarihi, lot numarasr ve saklama kogullarr belirtilmig olmahdrr.
Kitler Laboratuvarrmrzda denenip giivenirlili[i ve uygunlulu onaylandrktan sonra kabul
edilecektir ve asgari 6 ay miath olacaktrr. Kitler son kullanma tarihinden bir ay <incesinde
firmaya haber vermek gartryla miktarr ne olursa olsun firma tarafindan uzun miathlarla
defigtirilmelidir.
Firma gerektifinde laboratuvarrn istefi dofrultusunda, farkh testlerin ihale fiyatlarl
iizerinden birbirleri iizerinden de[iqimini sallamatrdrr.
Test soliisyonlartn ve kitlerin hatah iiretimi veya laboratuvara getirilmesine kadar siiregte
bozulmast (so$uk zincire uyulmamasl ve di[er hatalar) sonucu harianan kitler firmaya aittii.
Kitler laboratuvara geldikten sonra uygun kogullarda saklanmasrna ralmen bozulmasr,
niteligini kaybetmesi durumunda firmaya bildirilecek ve firma tarafrndai kargrlanacaktrr.
Yine, cihaztn hatah gahgmasr ve hatah okumalan nedeniyle kit harcanmasl ve standart ile
kontrollerin hatah sonug vermesi durumunda bu kitler yenileriyle defigtirilecektir.
Kitlerin gige iizerinde gdsterilen test sayrsmdan daha diigiik sayrdihasta gahgmasr yapmasl
durumunda (Hatah dolum veya laboratuvar kogullarrnda buharlagmus, ,-b nedenlerli), bu
eksiklikler tutanakla tespit edilecek ve ilgili firma bunu kargrlayacaktrr.
Kitler bdliimiin iste[i dofrultusunda belirli arahklarla peyderpey laboratuvara teslim
edilecektir.
Bilim test maliyetleri hesaplanrrken cihazda giivenilir sonug almak igin kullanrlan dilgent
buffer, kalibratdr, numune ktiveti gibi malzemeler gdz dntinde bulundurulmah ve bu
malzemeler laboratuvarrn istedili periyotta i.icretsiz olarak verilmelidir. Bunun yanrnda
sonuglann bastlmasr igin 20 top printer kalrdr ve 4 kartug laboratuvara iicretsiz temin
edilmelidir.

10. ihalede kitlerin verimlili[i esas ahnacaktrr. Buna gtire kalibrasyon stiresi ve kag test
kullandrlr ve ne kadar siirede kontrol gerektifii ve grkan sonuglarm tekrar edilme gereklili$
gibi nedenlere gdre tinerilen sistemin verimlili$ esas ahnacaktrr. Bu nedenle otomasyon
sisteminde gahgrlan test miktarr reel hasta saylsl olarak kabul edilece[inden testler kontrol ve
kalibrasyonlar grktrktan sonra fiyatlandrrlmahdrr. Fivatlandrrma viiklenici firmanrn

teklif
bulunan bedel iizerinde olacaktlr.

I l. Firma cihazda gahgrlacak tiim testler igin ilgili laboratuar uzmanrn uygun g6recegi bir Uluslar
arast dry kalite kontrol programrna laboratuvarr iiye yapmayl kabul etmelidir.

12. ihalede ahnan kit fiyatlarr sdzlegme siiresi boyunca gegerii olacaktrr.
13. Kitler uluslar arasr kalite belgesi (CE) ve Salhk Bakanh[r onayrna sahip olmaldrr.

NEFELOMETRE CiIdAZt TEKNiK $ARTNAMESi
cihaztam otomatik rastgele segimli ve siirekli gahqmaya uygun olmahdrr. )
Cihaz analizleri nefelometrik ytintemle yapmah, gift problu ve hrzr saatte en az 170 test /
olmahdrr. Test hrzfdha yuksek olan cihaz tlrcih edileciktir.
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Prof. Dr. Filile YtLoIzAYREK
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3. Cihaza numune ve reaktifler yerlegtirildikten sonra sonuglar grkana kadar bir miidahaleye
gerek duyulmamaltdr ve tiim pipetleme, yrkama ve okuma iglemlerini cihaz otomatik olarak
kendisi yapabilmelidir.

4. Cihaz barkodlu gahgmaya uygun olmahdrr.
5. Cihaz kalite kontrol0 ve kalibrasyonunu kendi yapmah, bu kalibrasyonlar cihazda en az 14

giin stabil kalmalt, kalibrasyon sonuglarr cihazda gd,riilebilmeli, istenirse printi
ahnabilmelidir.

6. Cihaz Laboratuar igletim sistemi (LiS) ve Hastane otomasyon sistemi (HOS) ile interaktif
galrgmahdrr. LiS ve HOS ballanttlart, HOST bilgisayarlan,-yazrcflart ve yaztct sarfla1 firma
tarafrndan saflanacaktrr.

7. Cihazrn arzalanmast durumunda ytiklenici firmanrn en geg 12 saat iginde miidahele etmesi ve
en geg 24 saat iginde sorunun giderilmesi ve gahgrr duruma getirilmesi gerekmektedir. Aksi
durumda son 3 ayhk istatistik altnarak gegen siirede gahgrlmayan testler nedeniyle olugacak
hastanin zarafl firmadan temin edilir.

8. Cihaz otomatik diliisyon iizellifine sahip olmah manuel diliisyon gerektirmemelidir.
f . ihale sonrasrnda gerekirse cihazlarla ilgili olarak laboratuardu f S gii, stiresince demostrasyon

yaprlacak ve kullanrm kolayh$r, laboratuvara uygunluk, kitlerin kalibrasyon siireieri,
verilecek kontrol serumlartn gahgmasr ile ilgili olarak kalite kontrolti yaprlacaktrr. Deneme
siiresinde kullanrlacak kitler firma tarafindan iicretsiz olarak kargrlanacaktrr.

10. Kurulacakcihazlar 5 yagrndan biiyi.ik olmamahdrr.
11. Cihazr kullanacak personelin e[itimi firma tarafindan sa$lanacaktrr. Esitimi verecek

elemantn imalatgr firma ve miiteahhit firmadan onayh sertifika sahibi olmahdrr. Esitimin
yeterli olup olmadr[rna kurum idaresi karar verecektir.

12.lhale ekonomik agrdan en avantajh teklifi veren isteklinin iizerinde brrakrlacaktrr. Ekonomik
agrdan en avantajh teklifin delerlendirilmesinde aga[rdaki unsurlar esas ahnacaktrr.

a. Cihazrn iiniversite referansrnrn l0'un iizerinde olmasr (10 puan).
b. Kalibrasyon stabilite stiresinin l4-28 giin arasr olmasr (5 puan),28 gtinden fazla olmasr (10

puan).
c. Kalibrasyonda kullanrlan test saylsmrn 5 testin altrnda ve kontrol gereksiniminin 20 giinden

daha uzun siirede olmasr (10 puan).
d. Cihazda gift prob bulunmast [Problardan biri numune, di[eri reaktif pipetlemesinde

kullanrlacakl (10 puan).
e. Test htztntn 150 test/saat olmast (10 puan), 150 test/saat'in iizerinde olmasr (15 puan).
f. Cihazda so[utucu olmasr (10 puan).
g. Cihazdabuharlagmayla kit kaybrnrn olmamasr (15 puan).
h. Pozitif tanrmlama rizellilinin olmasr (10 Puan)
i. Numune saylsmln 70 in iizerinde olmasr (10 puan)
ll.Ustiin dzelliklerin puanlanntn deferlendirilmesinde efektif fiyatr hesaplanarak en diigiik
efektif fiyat veren firma tercih edilecektir. Efektif fiyatrn hesaplanmasl gu gekilde yaprlacaktrr:

Efektif fiyat:Fiyat / fi+(Toplam Puar/I00)]



No Malzemenin Adr Test saytsr Birim Puan Toplam puan
I ASO 157 7.59 I191.63
2 CRP fi771 7.s9 87596,19a
J RF 426 7.59 3233.34
4 IgG 120 8.43 1011,6
5 IsA 126 8.43 1062,tg
6 IgM 133 8.43 ttzt.t9
7 IgE 164 15.18 2489,52
8 IeGl 58 92,92 s389.36
9 IsGZ 58 92,92 5389.36
l0 IgG3 58 92,92 5389,36
11 IgG4 58 92.92 s389.36
t2 C3 56 14.00 784
13 C4 56 14,00 784
t4 Haptoelobulin
15 Alfa-l Antitripsin 2 14,00 28
t6 Seruloplazmin 20 10.12 202,4

TOPLAM 121.061,49
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