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PCR VE NESTED PCR
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425.100
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Teklif edilecek kitler/ reakifleı, tek]if edilen cihazla
tam ulrımlu olmalıdır. Laboratuvann 36 aylık

o.ii;;;;

Ttim reaktif ve kitler üretici
!..-"y" ıi!
lot numarası ve saklama koşulları
belirtilmiş olmalıdır.
SözleŞme süresince a|ınan kitler/ıeakiflerin miadları

tE;ı

etiketin iızerinde son kullanma tarihi,

teslim tarihinden itibaren en az 6 ay miadlı
olmalıdır. kitler/reaktifler son kujlanma tarihinden
bir ay öncesinde firmaya haber vermek
şartıyla
miktan ne olursa olsun firma tarafından uzun miatlılarla
değiştirilmelidir.
Kitler/reaktifler bötümün istğ doğrultusunda
beIirli ara-lıklarla peyder pey loboratuvara teslim
edilecekii r.
Firma gerektiğinde taboratuvann isteği doğrultusundı,
farklı testteriı ihıle fıyıtlan üzerinden
birbirleri üzerinden değişimini sağlamahdır.
Test solüsyonların ve kitlerin hatalı.üretimi veya
laboratuvara getirilmesine kadar süeçte bozulması
uyulmaması

7

ve diğer hatalar) sonucu harcanan kit"ler firmaya
aittir.
!1E*.zincire
kitler laboratuvara geldikten soma uygun koşultarda saklanmasına
rağnen bozulması, niteliğini
kaybetmesi durumunda firmaya bildirilecek ve
firma tarafindan kayıp,ar karşıIanacaktır. yine,
cihazın hatah ÇalıŞmasl ve hablı okumalaıı nedeniyle
kiı harcanmasl Ve standaİt ile konaollerin
hatalı sonuç vermesi durumunda bu kitler yenileriyle
degişirilecektir.

Teklifedilen kitler ve bu kitlerin_kullanriac ağı cihazrö
saglır Bakanlığ uBB ye kayıtlı olmaIıdır.
SGK onay belgesi ve UBB barkod numaralarrihale dosyasınİ
eklenmelidir.
9 Teklifedilen cihaz ve kitler CE_IVD belgeli
olmalıdır.
l0. Teklif edilecek olan kitlerin, teklif edi len cihaz ile
uyumlu olduğı/validasyonunun yapıldığ kit
prospektüsünde
8

veya üretici firma katalo glannda gösterilmelidir.

I. İhaleyi kazanarak laboratuvara istenen sistem i kuracak
olan firma bu sistemin çalışması i
çin gerekl i
tüm laboratuvar donanımını (çalışma kabini, buzdolabı,
santrifiij, klim4 -20 C derin dondurucu,
bilgisayar, yi|zıcı, m.§4 sandalye, 2 adet
çalışma koltuğu) ve sarf malzemesi nl laboratuvara
sağlamahdır. Teklif veren firmalar kitlerle beraber
ku|lanıIacak cihaza uygun; kontroI serumlannr
kalibrasyon ve kontrol sırasında harcanacak tesı reaktiflerini,
iç kali te konrol serumlannr, yıkama ve
lemizlik solüsyonları nı, bilgisayar ile ilgili rapor kağt|aıını
(A4 4000 adet), printer şeritlerini veya
kartuşlannı (5 adet), numı.me kaplanrıı, reaksiyon
küvetl erini, cihazn normal ve güvenilir bir
şekilde
çaIışması için kitlerin kullanımı süresince gerekli tüm sarf malzemelerini
ücretsiz olarak vermelidir.
I2. Teklif veren firmalar kitl
itene kadar teklif ettikleri kalemler için laboratuvann
tercih edeceğ .iç
I
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kalite kontrol' serumlannı ücretsiz olarak karşılamahdır. Son kitin kullanrmına kadar
firma
laboratuvar tarafindan kabul edilen bir dış kalite kontrol programı ile ilgili
tiım işlemleri ücretsiz

olarak gerçekleştirmelidir.

verimliliğ esas alınacaktrr. Buna göre katibrasyon siaesi ve kaç test kullandığ ve ne
kadar sürede kontrol gerektiğ ve çıkan sonuçlann tekrar edilme gerekliliğ gibi
nedenleie gtıre
önerilen sistemin verimliliğ esas alınacaktır, Bu nedenle otomasyon sisteminde
çalışılan test miktarı
reel hasta saYısl olarak kabul edileceğnden testler kontrol ve kalibrasyonİar
çıktıktaı sonıa
fiYatlandınlmalıdır. Fiyatlandırma 1,iıklenici firmanın ihalede teklif ettiğ birim
fiyatın tes1im ettiği
testlerin SUT puanryla çarpımı sonucu bulunan bedel iizerinde olacaktır.
14. Firma cihazın kesintisiz çalışabilmesi amacıyla bir giiç kaynağı getirilmesini
sağlamahdır.
15. Cihazın anzalanması durumunda ytlklenici firma tarafindan sistemin
en geç 24 saat içinde sorunun
giderilmesi ve ÇalıŞır duruma getirilmesi gerekmektedir. Aksi durumda
son 3 (üç) aylik istatistik
13. İhalede kitlerin

aIınarak geÇen sürede Çahşılmayan testler nedeniyle oluşacak hastanın zaran
firmadan temin edilir.

l6, Teklifveren firma kullanıcı eğitimlerinden tamamı ile sorumludur. Cihazın
çalışır dururnda hastaneye
kurulmasından sonra eğitimi alması belirlenen personellere gerekli eğtimler
verilecektir. Eğitimler
sonunda personellere ve kiiüm uzrrıan doktorlarına eğitim sertifikası verilmelidir.
l7. Teklifveren firm4 teknik servis garanti taahhütnamesini dosyaya eklemelidir.
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l.

STED PCR MIKR oARRAY SİSTEMİ TEKNİK

ö

sistem, bir cihaz, bilgisayar, barkod okuyucu, yükleme istasyonundan oluşan masaüstü
bir
sistem olmalıdır.
2, Cihaz saYısl baŞlangıÇta l adet olmah, ilerleyen dönemlerde laboratuvarın ihtiyacına uygun
olarak arttırılmalıdır.
3. Sistemde testlerin çalışılması için başka hiçbir cihaza veya ek reaktif kullanılan ön işleme
gerek duyulmamalıdır.
4. sistemin çalışması için kitler haricinde hiçbir sarf malzeme gerekmemelidir.
5. sistemi kullanmak için herhangi bir uzmanlık velveya öze| laboratuvar aIt yapısı
gerekmemelidir.
6. Sistem, örneği işlemek için Reverse Transkipsiyon, Multipleks PCR ve Nested PCR
yöntemlerini kullanan, patojen deteksiyonu için bir array sistemi üzerine entegre
ediımiş
olmalıdır, patojenlere özgü olan primer bölgelerine bağIanma sonrasında, floresan ışıma
ve
high resolution melting eğisi ile otomatik sonuç raporlayan, bütiin bu işlemleri tek
bir kartuş
içinde kapalı olarak yapan bir sistem olmalıdır.
7. sistem, gerektiğinde her patojene ve alt guruplarına ait sonuç eğrilerini ayrı ayrı
gösterebilmeIidir.
8. Sistem yaklaşık l saat içerisinde sonuç verebilmelidir.
9. Sistem, FDA ve CE-IVD onaylı olmalıdır.
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GASTROİNTESTİNAL PANEI (22 hede0

2

3.
4,
5.

6,
7.
8.

GastrointestinaI Panel Testi , tek kullanımlık poşet olup, içerisinde
hücre parçalanması,
nükleik asit izolasyonu, pür ifikasyonu, Reverse Transl«ipsiyon PCR,
Multipleks PCR ve
Nested PCR için gerekli olan ti,im reakifler liyofi[ize halde bulundurmalıdır.
Ömek hazırhğı kitler içerisin den çıkan solüsyonlar ile ortalama 2
dakika gibi kısa bir sürede
kolayca gerçekleşebilmelidir.
Gastrointestinal panel Testi, çalışılacak sistem ile ulumlu ve aynı marka
olmalıdır.
Gastrointestinal Panel Testi yaklaşlk 60 dakika içinde sonuç verebilmelidir.
Testin çalışlldığı
cihaz yazılımı tüm süreci göstermeli ve sonucu analiz edip raporlayabilmelidir.

Gastrointestinal Panel Testi, bakteri grubundan Campylobacter,
Clostridium dfficile,
Plesiomonas shigelloides, Salmonella, Vibrio, Vibrio cholerae, Yersinia
diyarejenik E.coli/Shigella grubundan Enterotoksijenik E.coli
"nr"ro"oıiri"o;
@TEC) ltlst, Enteropatojenik
E,coli (EPEC), Shiga toxin üreten
coli (STEC) stx 1/slx2, Shigella,/Enteroin vasİf E. coıı
(EIEC), Enteroaggıegatif E. coli (EAEC),
'.
E. coli oI57; viruslardan Adenovirus F40/4l,
Astrovirus, Rotavirus, Sapovirus, Norovirus GI, GIt; protozoa gnıbundan
Cryptospoidium,
Cyclospora cayetanensis, Enİamoeba hisıolytica, Giardia lamblia pağenleri
oimak ijzere 22
hedef tespit edebilmelidir.
Gastrointestinal Panel Testi her hastaya özel, kontaminasyon riski
olmayan tek kullanımlık
kapalı bir test olmalıdır.
Gastrointestinal panel Testi taze gaita numunesinden
çalışmak için valide olmalıdır.
Gerektiğinde transport besiyeri Cary Blair iIe kullanılabilmelidir.
Gastrointestinal Panel Testi FDA ve CEJVD onaylı olmalıdır.
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(vİRUs VE BAKTERİ TEST KİTİ)
Menen jit/Ensefalit panel Testi tek kullanımlık poşet olup, içerisinde
hücre parçalanması,
nükleik asit izolasyonu, pürifikasyonu, Reverse Transkripsiyon PCR, Muhipleks
ıcR ve
Nested pcR için gerekli olan tüm reaktifler liyofilize halde bulundurmahdır.
ömek hazırhğı kitler içerisinden çıkan solüsyonlar ile ortalama 2 dakika gibi

kısa bir sürede
kolayca gerçekIeşebilmelidir.
Menenjiı{Ensefalit panel Testi, çalışılacak sistem ile uyumlu ve aynı
marka olmalıdır.
Menenjit/Ensefalit Panel Testi yaklaşık 60 dakika içinde sonuç verebilmelidir.
Testin
çalışıldığı cihaz yazılımı tüm süreci göstermeli ve sonucu analiz edip raporIayabilmelidir.
Menenjit/Ensefalit Panel Test\, Escherichia coli K], Haemophilus inJluenzae,
Listeria

monocytogenes, Neısseria meningitidis, streptococcus agalactiae,
streptococcus
pneumoniae, Cytomegalovirus (CMl), Enterovirus, Herpes simplex
virus 1 (HSI/-I),
Herpes simplex virus 2 (HSV-2), Human herpesvirus 6 (HHV-6), Human
parechovirus,
Varicella zosıer virus (IZI), Cryptococcus neoformans/gattii olmak üzere
toplam 7 virüs,
6 bakteri ve 1 maya patojeni saptayabilmelidir.
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6. Menenjit/Ensefalit Panel Testi

her hastaya özel, kontaminasyon riski olmayan
tek
kullanımlık kapalı bir test olmalıdır.
Menenjit/Ensefalit panel Testi taze bos (beyin omurilik
sıvısı) numunesinden çalışmak için
valide olmalıdır.
Menenjit/Ensefalit Panel Testi FDA ve CE-IVD onaylı
olmahdır.

7
8

l.Solunum"o,,-,,u,o1"nffi,ou".*,,içerisindehücre
parçalanması, nükIeik

Multipleks

2,
3,

4.
5,

6,
7.
8.

pcR ve

asit izolasyonu, piirifikasyonu, Reverse Transkipsiyon PCR,
Nested pcR için gerekli olan tiim reaktifler liyofiiize
halde

bulundurmahdır.
Ömek hazırlığı kitler içerisinden
çıkan solüsyonlar ile ortalama 2 dakika gibi kısa bir sürede
kolayca gerçekleşebilmeIidir.
solunum yolları patojenleri panel Testi
çalışılacak sistem ile uyumlu ve aynı marka
olma|ıdır.

Solunum YoIIarı Patojenleri Panel Testi yaklaşık 60 dakika
içinde sonuç verebilmelidir.

Testin çalışıldığı cihaz yazılımı tiim süreci göstermeli
raporlayabilmelidir.

ve

Solunum Yollan Patojenleri PaneI Testi, Adenovirus, Coronavirus

sonucu analiz edip

HKUI,

NL63, Coronavirus 229E, Coronavirus OC43, Human

Coronavirus
Metapneumovirus,

Rhinovirus/Enterovirus, lnfluenza A, Influenza A,/Hl, lnfluenza
A/Fl3 , Influenza A,/Hl2009, Influenza B, Parainfluenza Virus l, Parainfluenza
Virus 2, Parainfluenza Virus 3,
paıainfluenza virus 4, Respiratory
syncytia, yirus, Bordetella pertussis, chlamydophila
pneumoniae, l,tycoplasma pneumoniae olmak üzere
toplam 17 virus ve 3 bakteri paıojeni
saptayabilmelidir.
solunum yollan patojenleri panel Testi her hastaya özel, kontaminasyon
riski olmayan tek
kuIIanımlık kapalı bir test olmalıdır.
solunum yolları patojenleri panel Testi viral transport besiyeri
ve nazofarengeal svab ile
alınan numuneden çalışmak için valide olmalıdır.
Solunum Yollan Patojenleri Pane| Testi FDA ve CEJVD
onaylı olmalıdır.
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