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GENEL KOŞULLAR
Hizmet alımı kapsanıında sözleşmenin imzalanmasından
itibaıen sistem ile birlikte firma tarafından
3 yıl boyunca ücretsiz veri,ecek malzemeler
ve hizmetIer aşağıdaki
şekilde belirtilmiştir.

a)
a_

Malzemeler

l)

20.000 adet tek kullaıımlık slayt
20.000 adet için yeterli olacak
şekilde en az 13 kufu matrix solüsyonu
8 adet E. coli kalite kontrol ATCC suşu

a-2)
a-3)

a4)

Çalışma için 3 kufu Mould kiti ve 5 kufu FA solüsyonu
9 kutu ve start kalibrasyonu için l adet
laser Biolabs

a-5) Slicajel

b) Hizmetler
b-I) 3 yllllk garantili teknik servis

b-2) parça değişimi
b-3) uzaktan destek
b-4) lisansh özel yazılım ve server

l.

2,
3,
4.
5,
6,
7,

yıllık hizrrıet sonrası cihaz hastaneye hibe edilecektir.
Kit özeIliği taşıyan malzemelerin ürün kodu, UBB kodu,
prospekttisleri ve kullan-ım kılavuzIan
dosyada
3 (üç)

sunuImalıdır.

Teklif veren firma kullanıcı eğitimIerinden tamamı
ile sorumludur. cihazın çalışır durumda
hastaneye kurulmasından sonra eğitimi alması
beIirlenen personellere gerekli eğitimler verilecektir.
Eğitimler sonunda personellere ve bölüm uzman
doktorlarına eğitim sertifikası veriImeIidir.
Teklif veren firma, teknik servis garanti taahhütnamesini
dosyaya eklemelidir.

Alınan kitler ve malzemelerin miadlan teslirn tarihinden
itibaren en az 6 ay miadlı olmaIıdır.
Bu malzemeler ve kitler taboratuvann istemi doğrultusunda
peyder pey gönderilmelidir. kitler
son kullanma tarihinden bir ay öncesinde fi.maya
hab"r vermek kaydıyla miktan ne olursa olsun
fi rma taıaf|ndan uzun miadlılarla
degiştirilmelidir.
Kitlerle ilgili standart ve kontrollerin hatalt sonuç vermesi,
malzemelerin bozuk olması durumunda
bu kit ve malzemeIer firma tarafından yenileri
ile değiştirilrnelidir.

8, Firma gerelrtiğinde laboratuvann i§teği doğrultusundı,
farklı testlerin ihıle fiyatlan
üzerinden birbirteri üzerinden dğ§imini sağlamahdıı
9, Test so|üsyonlan ve kitlerin hatalı üretimi u.yi ıubo.*ru.u getirilmesine
kadaı süreçte bozulması

(soğuk zincire uyuImarnası ve diğer hata,ar)
sonucu harcanan kitler firmaya aittir.

I0, Kitler laboratuvara geldikten sonra uygun koşullarda
saklanmasına rağmen bozuIması, niteliğini
kaybetmesi durumunda firmaya bildirilecek ve
firma tarafından kayıplaı karşıtanacaktır. yine,
cihazın hatalı ÇalıŞması ve hatalı okumalan nedeniyle
kit harcanması ve standart ile kontrollerin
hatalı sonuç vermesi durumunda bu kitler yenileriyle
değiştirilecektir.
ll, Teklif edilen kitler ve bu kitIerin kullanılacagı cihaz rCsaglık Bakanlığı
UBB ye kayıt1ı olmalıdır.
sGk onay belgesi ve uBB barkod numaraları ihale dosyasıia
eklenmelidir.
l2. Teklifedi|en cihaz ve kitler CE-IVD belgeli olmalıdır.
13. Tek|if edilecek oIan kitlerin, teklif edilen
cihaz ile uyumIu olduğtı/validasyonunun yapıldığı kit
prospektii sünde veya üretici firma kataloglarında gösterilmelidir.

14. ihaleyi kazanarak laboratuvara istenen sistemi
kuracak olan frrma bu sistemin
çalışması için gerekli

ttim laborafuvar donanımını (buzdolabı, -20 C derin
dondurucu, bilgisayar, yazıcı, masa, sandalye)
ve sarf malzemesini laboratuvara sağlamalıdır. Teklif veren firmaIar
kitlerle beraber kulIanılacak
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mlarını/suşIarını, kalibrasyon ve kontrol sırasrnda harcanacak
test

reaktiflerini, iÇ kalite kontrol serumlarını, yıkama ve
temizlik solüsyonlannı, bilgisayar ile ilgili
rapor kağıtIarını (A4 4000 adet), printer
şeritlerini veya kartuşlann; (5 adet), nı.,-mun" kap|a.,n,,
reaksiYon küvetlerini, cihazın normal ve güvenilir

bir şkilde çalışırıası içİn kitlerin

rrİı-,.,

süresince gerekli tiim sarf malzemelerini ücretsiz
olarak vermeIidir.
i 5, Teklif veren firmalaı kitler bitene
kadar teklif ettikleri kalemIer için laboratuvarın
tercih edeceği .iç

kalite kontrol' serumlannı/suşlaıını ücretsiz olarak karşılamalıdır.
Son kitin kullanımına kadar
firma laborafuvar tarafından kabul edilen bir dış kalite
kontrol progıamı ile ilgili tiim işlem|eri

ücretsiz olarak gerçekleştirmelidir.

l6, Firma cihazın kesintisiz çalışabilmesi amacıyla bir güç
kaynağı getirilmesini sağlamalıdır.
l7, Cihazın arızalanması durumunda yüklenici firına tarafından
,irr..in
geç 2İ saatiçinde sorunun
giderilmesi ve çalışır duruma getirilmesi gerekmektedir.
"n
Aksi durumda son 3 (ııç) aylik istatistik
a|ınarak geÇen sürede çalışılmayan testler nedeniyle
oluşacak hastanın zaran firmadan temin edilir.

Veri Destğ §ığlaYan Bilgisayar Sisteıni ile Birlikte
Tım otomatik Bakteri identiiikasyonu
MALDI-TOF Kütle Spektrometre Sistemi Teknik
Şartnamesi

l,

2,

l8

Sistem matriks ile desteklenmiş.lazer desorpsiyoıı/iyonizasyon
uçuş zamanı
teknolojisi ile tanımlama yapabilmelidir.
Sistem Aerob, Anaerob bakteriler, May4 Fungus ve

yıpın

(MALDI-T.F)

Mikobakterileri tanımlayabilen bir sistem
olmalıdır.
3, identifikasyon süresi organizrrıa başma orta,ama 2 dk'dan daha kısa olmalıdır.
4, Sistemin düa verimli kullanılabilmesi için 60.000.000 kez kullanım ömıtine sahip 50
Hertz nitrojen
lazer sistemi içermelidir.
5, Geniş veritabanı sağlayabilrnesi için kütle tespit aıalığı 500 kDa'a kadar
ç*abilmelidir.
6. Bakterilerin daha kesin tanımlanmasını sağlayan linear uçuş tüpü uzunluğu
1.2 metre
7. Ömeklerin görüntiilenmesini saglayan ve i5 -tat btıyutıne ozelıiğine süip monokrom olmalıdır.
ccD kamera
içermelidir.
8, Her biri 48 numune kapasitesine sahip tek kullanımlık slaltlar bulunmalı ve bu sla5rtlara
birbirinden
bağımsız numuneler yerleştirilebilmelidir.
9. Sistem bir defada l92 örnek tanımlama kapasitesine sahip olmalıdır.
l0. sistemle birlikte veri desteği sağlayan bilgisayaı sistemi firma
tarafından sağlanmafudır. ve bu
sistem identifikasYon sonuçlannı laborafuvarda mevcut
sistemlerden aıınan antibiyogram sonuçIan
ile konsolide edebilen bir yazılım içermelidir.
I L KIinik olarak önemli minimum 1046
organizmayı tanımlayabilmeli ve CE_MD onayı bulunmalıdır.
12. Kullanıcı güvenliği ve iş akışı verimliliği açısından
MALDI-TOF sistemine mild,hale gerektirçn
herhangi bir aylık kullanıcı temizliği veya bakımı gerektirmemelidir.
l3. Bakteriler için rutinde kullanılan matriks sotüsyonu (cHcA)
dışında heıhangi ek bir reaktif
gerektirmemelidir.
l4, Matriks solüsyonu (CHCA) kullanıma hazır olmalı, böylece
hazırhk için ek zaman gerekmemelidir.
Saklanması koşulu 2-8 yeterli olmalıdır, özel saklama koşullan gerekmemelidir.
l 5, Her ÇalıŞmada kalibrasyon için slayt
üzerinde kuyucuklaı bulunmalı, kalibrasyon için ATCC kalite
kontrol suşIan kullanılmalı ve bu suşlar fırma taıafından sağlanmalıdır.
Ayrıca kullanıcılar
tarafından ek kalibrasyon yapılmasına gerek duyulmamalıdİr.
l6. sistem; seçici, ayırt edici ve kromojenik besiyerlerinde üreyen
mikoorganizınalar için valide
edilmiŞ olmalıdır. Besiyerlerinden ek bir pasaj gerektirmemelidiı.
Firma teklif edecekleri cihaz ile
uyumlu besiyerlerinin uygunluk sertifikasını belgeIemelidir.
l 7. cihaz kütIe aralığı içerisinde protein
çalışmalarına uygun bir altyapıya sahip olmalıdır.Ayrıca
çeşitli
protokoller kullanılarak araştırma amaçh olarak kullanılmaya
uygun olmahdır.
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bir organizrrıa kuııanıcı tarafından veri tabaıına ekıenebiıme
opsiyonunu

