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2019'1ILi MiKRoBlYoLoJİ LABORATUVARININ_SONUç KARŞII_IĞI YAPACAĞI İHALEYE
- lİııxuLı,ımr,AcAK oLA^I rİrr,onn vn nu xİrınnr_n rİRLiKTE vERILEcEK oLAN'-- ----, -- 

CİHAZLARAAİrrsKNi«ŞARTNAMEDiR.

G SARTLAR
l . Alınacak olan tiim testler sarf malzemeler hariç Laborafuvarın l2 avtık

ihtivacı olan 732.732,12 toplım( Yediyüzotuzikibinyediyiizotuziki,oniki puın)
nuan karsılığı alınacak testler EK-8'de belirtilen ilsili test kodlar ına karsılık qelen puanlan

tomasyonundan çıkan ve klinikle uyum

n hesaplanmas ıvla

bulunmuştuı.
2. Teklif edilecek testlEr, teklif edilen cihazla tam uyumlu olmahür,

3. Sağl* Bakanl ığı |2l03l202Tarlhve 24693 sayılı ve l3/03/20o2 tarıh ve 24964 sayh resmi gazetede- 
yaİnı"nun yo;etmentik tıbbi cihaz yönetmenliği kapsamına giren ürünlerin CE belgeli olmalıdır.

+. İğ aireltltİe rne göre 93142 tıbbi cihaz yönetmenliğine göre CE olmalıdu,
5. Ürünlerin sahip oİ-tluğu kalite belgeleri ve simgeleri iirüılerin kutuları üzerinde yazmalıdır.

6. Teklifedilen ürünlerin son kullanma tarihi üretim tarihinden en az l bir yıl olmalıdır.

7. Üriinler orijinal ambalajında teslim olmalıdır.
8. Teklif editen bütiin kitlirin iiaerinde lot numarası mevcut olımalı Hasta güvenirliği açısından kitlerle

ilgili bir problem yaşandığından lot numarasından takip edilecektir,

s. ri}İir eaien ürünıerin iizirinde orjinal son kullanma tarihi lot nrımarası miyadr katalog numarası

UBB kodu iiriiniin adı ambalajı ismi kutu iizerinde yazmalıdır,
ıo. Ütnıerin ıatoratuarımıza get;ilinceye kadar soğuk zincirinden kaynaklanan hatalardan ve saklama

koşullarına uyulmamasındin kaynaklanan problemden dolay bire bir değiştirilecektir.

ll. Teklif veren frrrnalaı, testler ile kullanılacak cihaza uygun, konaol serurıılan, ykarna ve temizlik

soliisyonların, kalibrasyon serumlan, bilgisayar yazıcısı ve şeritleri, numune kaplan, reaksiyon kiivetleri, vb,

sarf rnalzemeleri ücrelsiz olarak g€rekiiğ,i kadar haslaneye verecektt,

l2. Kitler asgari 6 ay miatlı olacaktır. Kit teslirrnıı ilgili bölümün talebi iizerine peyderpey yapılmalıdır. Kitler son

kullanma-tarihinden l ay öncesinde firmaya haber vermek kaydıyla miktarı ne olursa olsun firrrıa tarafından

uzun miatlılar ile değiştirilmelidif .

l3. Sözleşme süresince firma laboratuvar tarafından kabul editen bir "Dış Kalite Kontrol Progranını" Ücretsiz

olarak sağlanıal ıdır.
l4. Teklifveren fumalar sözleşme süresince teklifettikleri kalemler için laboratuarrn tercih ettiği 'İÇ kalite Konaol

Serumlarım' ücretsiz olarak kaşılayacaktır
l5. Kitlerin iizerinde CE belgesi ve §ağl* Bakanlığı ithal belgesi mevcut olmalıdır.

16. Sağlık Bakanlığı iiıetim ve ithal belgeleri kufu iizerinde yazmalıdır,

ı7. Teflif veren firma ELIZA ve IFA-Blot testlerine 2 grup şeklinde ayrı ayrı telJif verebilecekleri gibi

her iki gnıbun tiimüne de verebilirler.
ıs. i_iı ;ı kitıer için l adet tam otomatik aşağıda özellikteri yazılı cihaz verilmelidir.

19. IFA testleri için l adet floresan milaoskop cihazı verilecektir,

20. Blot testler için 40 numune yiikleme kapasiteli l adet rınmunoblot cüazı verilecektir.

İİ. g, ,.r,ı".i, ialışması için gireken tiim iarf malzemeler firma tarafından sağlanacaktrr.

22. İhalede alınan pggblglgq fıyatlan sözleşme siiresince geçerli o|acalıır,

23. Firrna tarafından getirilen kitlerin müafaza edilebilmesi için l adet buzdolabl verilecektir.

24. İhale sonuç karşılığı olup firma her ay Hastane o

sağlayan sonuçlara göre fatura düzenleyecektir,

§

,rrt

o\Q

ob

$şlı$
.,:i

9roı.'j;
*],'o,,



Sıra no Testin adı Birim T.Sayısı Puanı Toplam puan

l KiST HİDATiK IIüA teSt 32,04 |6.020
1 KİSTHİDATİK FA test 32,04

ANTİ-ENDoMiSYUM IGA (IFA) test 2000 20,5l 4|.020
4 ANTİ_ENDOMİSY[JM IGG (IFA) test 2000 20,5l 41.020

5 l100 51,9l 57. l0l
6 EBV_PROFiL iMMlrNoBLoT IgG (CA_IGG,CA-IGM test 608 45,18 27 .469,44
7 EBV-PROFIL İMMUNOBLOT lsM (CA-IGG,CA-IGM test 608 45,18 27 .469,44

8 ANA PROFİL IMMUNOBLOT lest 2048 zl7 ,88 446.218,24

9 ANCA PROFIL test 500 76,25 38.125

Treponarrra Paliudum kiti t€st 56,07 |6.82|
lt ANTI DSDNA test 13,62 5.M8

Toplam puan 732.732,12

nDNA IFA (Crithidia luci|iae)

l. Kitin T.C. Sağlık Bakanlığı UBB kaydı olınalıdır.
2. Kit, indiıektimmunofloresan tekniğiyle ça§malı ve insan serumunda dsDNA antijenine karşı oluşan

antikorları saptamaya uy8un olmaİıdır.
3. Kit içinde 10 adet slay ve bu slaylann herbiri kullanıcının i§teğine göre 3, 5 veya l0 alandan oluşmalı

ve herbir alan, flagellat olan Crithidia luciliae ile kaph olmalıdır.
4. Belirtilen malzeme kit halinde verilmelidir.
5. Kitin çal§m:§ı için gerekli olan her tiirlü ma|zeme (konjugat, kontroller vs.) kitin içinde bulunmalı ve

kullanıma hazr pozitif ve negatif kontrolleri içermelidir.
6. FITC konjugatı,florescein §aretli antihuman IgG (keçi)'den oluşmalı.
7. Inkiibasyon oda sıcakhğında olmalı ve testin toplam inkiibasyon stiresi 75 dakikayı geçmemeiidir.
8. Testin çalışma yöntemi, slaytların herbir alanındaki reaksiyonun(inkiibasyonun) aynı anda başlamasına

izin vermeli ve nemli ortaru sağlamalrdır.
9. Antijene bağlanan antikorlar, FITC konjugat sayesinde floresan mikıoskobunda göriiniir hale geçmelidir.
l0. Çalışılan lamlarrn sonuçlarını biıkaç gün sonra değerlendirmek miimkiirı olmalı ve slaytlar aşivlenmek

amacıyla, floresan rengini kaybetmeden en az 6 ay sabit kalabilmelidir.
l l. Kitler yazılı siparişi takiben 30 gün içerisinde teslim ediIrnelidir.

.Jlt(

9ıc\
o(

_ı\\e
,*$§*

or
AMA, ASMA, LKM IFA (4 dokulu)

12. Kitin T.C. Sağl* Bakanlrğı UBB kaydı olınalıdır.
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ANA PROFIL IMMUNBLOT
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l. Kitin T.C. Sağlık Bakanlrğı UBB kaydı olmalıdr.
2. Test İndirekt İmmunofloresan yöntemi ile çalışmalıdır.

13. Ki! indirektimmunofloresan tekniğiyle insan serumunda AMA, ASMA ve LKM antikorlarını saptamaya
uygun olmalıdıı.

14. İkinci moddede belirtilen antikorları aynı alanda ayrı ayrı saptayabilmek üzere, her alanda HEp-2
hücreleri, maymun karaciğer dokusu, sıçan böbrek dokusu ve sıçan mide dokusu bulunmalıdr.

15. Kit içinde l0 veya 20 adet slayt bulunmalı ve bu slaytların herbiri kullanıcınm isteğine göre 5 veya1O
alandan olşmalıdu.

l6. Belirtilen malzeme kit halinde verilmelidir.
17. Kitin çalşması için gerekli olan her tiirlü malzeme (konjugat kontroller vs.) kitin içinde bulunmalı ve

kullanrma hazıı pozitif ve negatif konffolleri içermelidir.
l8. FITC konjugah, florescein işaretli anti-human IgG (keçi)'den oluşmalı.
l9. İnkiibasyon oda sıcaklığında olmalı ve testin toplam inktibasyon siiresi 75 dakikayı geçmemelidir.
20. Testin çalışma yöntemi, slaytların herbir alanrndaki reaksiyonun(inkiibasyonun) aynı anda başlamasna

izin vermeli ve nemli ortamı sağlamalıdır.
2l. Antijene bağlanan antikorlar, FITC konjugat sayesinde floresan mikroskobunda görüniir hale gçmelidir.
22. Çalışılan lamların sonuçlaıını birkaç gün sonra değerlendirmek miimkiiıı olmalı ve slaytlar aşivlenmek

amacıyla, floresan rengini kaybetmeden en az 6 ay sabit kalabilrnelidir.
23. Kitler yazılr siparişi takiben 30 gün içerisinde teslim edilınelidir.

l. Kit, immunblot yöntemiyle çalışmalı.
2. Kitin içindeki herbir test stribi nRNP/Sm, Sm, SS-A ,Ro-52, , SS-B, Sc1-70, PM-Scl, Jo-l,

sentromer , dsDNd nikleozomlar, histonlar, ribosomal P-proteinleri, AMA lt{ll, PCNA
antijenleri ile kaph olmalıdır. Böylece bir strip kullanılaralq bir hasta serumunda tiim bu antijenlere
kaşı oluşan antikorlar ayıı ayrı tespit edilebilmelidir.

3. İnkiibasyon oda sıcaklığında olmalıdır.
4. Hastalal tek tek çalışılabilnelidir.
5. Stripler iizerinde kontrol bandı bulunmalıdır.
6. Belirtilen malzeme kit halinde verilrnelidir.
7. Kitin çalışması için gerekli olan her ttirlü malzeme (konjugat,substrat vs.) kitin içinde bulunmalıdır.
8. Sonuçlar, sEip iizerindeki bandların bulunduğu bölgedeki renk oluşumuna göre gözle

değerlendirilebilmelidir.
9. Bu testlerin inki.ibasyonu için otomatik cihaz ve otomatik değerlendirilebilmesi için tarayıcı, yazıcı

ve software'i içeren paket ve servis ücretsiz olarak sunulmalıdır.
l0. Kitler yazılı siparişi takiben 30 gün içerisinde teslim edilrnelidiı.
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3. Kit her test alanında ethanol fikse granülositler, formalin fikse granülositler , Hep-2

. hücreleri+nötrofiller, Mpo antijeni ve pR3 antijeni içermelidir. Böylelikle tek bir test alanında
önceiikle c ANCA , p ANCA ayrımı yapılabilrneli, p ANCA değerlendirmesini etkilemesi nedeniyle
o dilüsyondaki ANA görüntiisü kontrol edilebilmeli ve PR3 ve MPO pozitifliği de ayrıca
verilebilmelidir.

4. Kit içinde l0 veya 20 adet slayt bulunınalı ve bu slaytların herbiri kullanıcının isteğine göre 5 veyal0
alandan oluşmahdn.

5. Belirtilen malzeme kit halinde verilınelidir.
6. Kitin çalrşması için gerekli olan her tiirlü malzeme (konjugat, kontroller vs.) kitin içinde bulunmalı

ve kullanrma hazır pozitifve negatif kontrolleri içermelidir.
7. FITC konjugatı, kullanıcının isteğine göre florescein işaretli anti-human IgG (keçi)'den oluşmah.
8. İnkiibasyon oda sıcaklığnda olınalı ve testin toplam inkiibasyon siiresi 75 dakikayı geçmemelidir.
9. Testin çalüşma yöntemi, slayların herbir alanındaki reakiyonun(inkübasyonun) aynı anda

başlamasına izin vermeli ve nemli ortamı sağlamalıdır.
l0. Antijene bağlanan antikorlar, FITC konjugat sayesinde floresan mikroskobunda görüniiı hale

geçmelidir.
l l. Çalşıtan lamların sonuçlarını birkaç giiıı sonra değerlendirmek mümkiin olnalı ve slaytlar

aşivlenmek amacıyla, floresan rengini kaybetmeden en az 6 ay sabit kalabilmelidir.
l2. Kitler yazılı siparişi takiben 30 gün içerisinde teslim edilmelidir.

ANTi Eı{Do}tİsYUM rGA GFA)

l. Kitin T.C. Sağlık Bakanlığı UBB kaydı olmalıdır.
2. Kit, indirektimmunofloresan tekniğiyle insan serumunda anti-endomysium antikorlarını saptamaya

uygun ohnaİıdlr.
3. İkinci maddede belirtilen antikorları aynı alanda ayrı ayrı saptayabilmek iizere, her alanda maymun

karaciğer dokusu bulunmalıdu.
4. Kit içinde t0 veya 20 adet slayt bulunmalı ve bu slaytların herbiri kullanıcının i§teğine göre 3, 5

veya l0 alandan oluşmalıdır.
5. Belirtilen malzeme kit halinde verilmelidir.
6. Kitin çalışması için gerekli olan her ttirlü malzeme (konjugat, kontroller vs.) kitin içinde bulunmalı

ve kullanıma hazır pozitifve negatif kontrolleri içermelidir.
7. FITC konjugah, kullanıcmın isteğine göre florescein işaretli anti-human IgA'dan oluşmalı.
8. İnKibasyon oda sıcaklığında olmalı ve testin toplam inkiibasyon siiresi 75 dakikayı geçmemelidir.
9. Testin çalışma yöntemi, slayların herbir alanındaki reaksiyonun(inkiibasyonun) aynı anda

başlamasına izin vermeli ve nemli ortamı sağlamalıdır.
l0. Antijene bağlanan antikorlar, FITC konjugat sayesinde floresan mikroskobunda görüniir hale

geçmelidir.
l l. Çalışılan lamların sonuçlarını birkaç gün sonra değerlendirmek mümktin olmalı ve slaytlar

arşivlenmek amacıyla, floresan rengini kaybetmeden en az 6 ay sabit kalabilrnelidir.
12. Kitler yazılı siparişi takiben 30 gün içerisinde teslim edi|ınelidir.

ANTİ EI\DOMiSYUM IGG (IFA)

olmahdır.l
2 insan serumunda anti-endomysium antikorlarını saptamaya

l ızır,Zl

9fOİ

uygun olmalıdır.



3. İkinci maddede belirtilen antikorları aynı alanda ayrı ayrı saptayabilmek iizere, her alanda maymun

. karaciğer dokusu bulunmalıdır.
4. Kit içinde l0 veya 20 adet slayt bulunmalı ve bu slaytların herbiri kullanıcının isteğine göre 3, 5

veyal 0 alandan oluşmalıdır.
5- Belirtilen malzeme kit halinde verilmelidir.
6. Kitin çalşması için gerekli olan her ttirlü ma]zeme (konjugat, kontroller vs.) kitin içinde bulunmalr

ve kullanrma hazır pozitif ve negatif kontrolleri içermelidir.
7. FITC konjugatı, kullanrcının isteğine göre florescein işaretli anti-human IgG 'den oluşmalı.
8. İnkiibasyon oda sıcaklığında olmah ve testin toplam inkiibasyon siiresi 75 dakikayı geçmemelidi.
9. Testin çalışma yöntemi, slayların herbir alanındaki reakiyonun(inkiibasyonun) aynı anda

başlamasına izin vermeli ve nemli ortamı sağlamalıdır.
l0. Antijene bağlanan antikorlar, FITC konjugat sayesinde floresan mikoskobunda göriiniiı hale

geçmelidiı.
l l. Çalışılan lamların sonuçlannı birkaç gün sonra değerlendirmek mümkiin olmalı ve slaytlar

aşivlenmek amacıyla, floresan rengini kaybetmeden en az 6 ay sabit kalabilmelidir.
l2. Kitler yazılı sipar§i takibeı 30 gün içerisinde teslim edilııelidir.

EBV Proiili IgG(immünoblot)

l. Kit, CE belgeli olmalıdır.
2. Kit, immunblot yöntemiyle çahşmalı .

3. Kitin içindeki herbir test stribi VCA gpl25, VCA pl9,p 22, E,A,, EBNA-I antijenleri ile kaplı
olmahdır.

4. Bir strip kullanılarah bil hasta serumunda 3.maddede belirtilen tifun antijenlere karşı oluşan IgG
tipindeki antikorlaı ayn ayrt tespit edilebilnelidir.

5. İnkiibasyon oda sıcaklığında olrnalıdır.
6. Stripler iizerinde kontrol bandı bulunmalıdır.
7. Belirtilen malzeme kit halinde verilrnelidir.
8. Kitin çalışması için gerekli olan her tiirlü malzeme (konjugat,substrat vs.) kitin içinde bulunmahdır.
9. Sonuçlar, strip iizerindeki bandların bulunduğu bölgedeki renk oluşumuna göre gözle

değerlendirilebilmeli velveya software yüklenerek taraycı yardımıyla semi-kantitatif olarak da
ölçülebilmelidir.

l0. Bu sistemin otomatik dğerlendİrilebilme§i için tıraycı, yajacr ve software'i içeren paket ve
servis ücretsiz olarak sunulmalıdır.

Çalşılan striplerin en az bir yıl saklanması amacıyl4 striplerin yapşrp, tek tek sonuçların ve hasta

isimlerinin yazılabileceği, dosyalamaya uygun sayfalar kitin içinde bulunmalıdır

EBV Proiili IgM (immünoblot)

l
2
3

Kit, CE belgeli olmalıdır.
Kit, immunbIot yönt
kitin içindeki herbir
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gpl25, VCA p19 antijenleri ile kaplı olrnalıdır.



4. 'Bir 
ştrip kullanılarak, biı hasta serumunda 3.maddede belirtilen tiim antijenlere karşı oluşan IgM

. tipindeki antikorlar ayn ayrı tespit edilebilmelidir.
5. İnhibasyon oda sıcaklığında olmalıdır.
6. Stripler iizerinde kontrol bandı bulunmahdır.
7. Belirtilen malzeme kit halinde verilrnelidir.
8. Kitin çalışması için gerekli olan her tiirlü malzeme (konjugat,substrat vs.) kitin içinde bulunmalıdır.
9. Sonuçlar, stip üerindeki bandların bulunduğu bölgedeki renk oluşumuna göre gözle

değerlendirilebilıneli velveya softrvare yüklenerek tarayıcı yardtınıyla semi-kantitatif olarak da
ölçülebilnelidir.

l0. Bu sistemin otomatik değerlendirilebilmesi için tarayrcr, yazıcr ve software'i içeren paket ve
servis ücretsiz olarak sunulmahdır

l l. Çalşılan saiplerin en az bir yıl saklanması amacıyla, striplerin yapşıp, tek tek sonuçların ve hasta
isimlerinin yazılabileceği, dosyalamaya uygun sayfalar kitin içhde buluıımalıdır.

ECHİNONOCOCCUS GRANULOSUS

l. Kit CE belgeli olmalıdır.
2. Kit, immünJloresan tekniğiyle çalşmalı ve insan serumunda Echinococcus granulosus'a kaşı

oluşmuş antikorlan saptamaya uygrın olınalıdıı.
3 . Kitin çalışması için gerekli olan her ttirlü malzeme (konjugat, pozitif- negatif kontrol, fosfat bafır,

tween 20, larq mounting medium, v.s.) beraberinde veriinelidir.
4. FITC konjugah ve kontroller kullanıma hazıı olmah.
5. Tween 20'li fosfat bafırı +2"C / +8'C'de buzdolabında saklanabilmeli.
6. Kit içinde l0 adet slayt ve bu slayların her biri 5 ya da 10 alandan oluşmalıdır.
7. İbkübasyon oda sıcaklrğında olınalı ve testin toplam süıesi 75 dakikay geçmemelidir.
8. Testi çalşııken kullanılan inkiibasyon tepsisi, slaytların herbir alanndaki reaksiyonun aynı anda

başlamasına izin vermeli ve nemli ortamı sağlamalıdıı. Ayrıca inkiibasyon tepsisi ücretsiz olarak
verilınelidir.

9. Çalşılan lamların sonuçlaruıı birkaç gün sonra değerlendirmek miimkiin olınalı ve slaytlar
aşivlenmek amacıyla, floresan rengini kaybetmeden en az 6 ay sabit kalabilmelidir. A§ivlenmesi
için gerekli olan saklama kutular beraberinde verilmelidir.

ECHINOCOCCUS INDIREK ITEMAGLÜTİNASYON TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-Kist hidatik tanısından kullanrlmaktadır indirek hemaglütinasyon yöntemiyle çalışmalıdır.
2-Antijen kaplı eritrositler ve kontrol eriüositleri kullanılma tiiın aşamalarda hazr olmaktadır.
3-2-8 C'de son kullarum tarihine kadar saklanabilmelidir.
4-Eritrositlerde kit kullan dğı siirece stabil ite problemi olmamahdır.
5-Kit tizerindeki lot num.ırı§r ile reagent lot numarası uyumlu olınalıdır.
6_Test için gerekli malzemeler (pozitif ve negatif kontrol serumları vb) kit içerisinde bulunmalıür.
7-Teklif edilen iirün için gerekirse deneme kiti vermelidir.
S_Kitler asgaril yıl miatlı olmaktadır. Kitler son kullanma tarihinden 2 ay öncesinden fırmaya haber vermek

şartıyla fırrna tarafından uzun miatlılarla değ§tidlecektir.
9-Kitlerin hatalı çalışması, hatalı okuması, test solüsyonları ve kitlerin hatalı iiretimi, kitlerin laborafuara
getiıilmesine kadar siireçte bozulması kitlerin laboratuara uygun koşullarda saklanmasına rağmen
bozulması, standart ile kontrollerin hatalı sonuç vermesi gibi durumlarda fazladan harcanan kitler fırmaya
bildirilııektediı ve bu zararlar fırma tarafından karşılanmalıdır.
lO.Teklif edilecek Kitler dört dilüsyonlu çalışılacaktır.
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