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Fiyalar KDV Harig olarak verilmelidir. Malzemelerin Markasr veya Ozellili mutlaka belirtilmelidir.
UBB sorgulamasrna gore en diigiik 3 teklif baz ahnacaktrr. SGK Odenir/Odenmez teklifte belirtilecektir.
SUT kodu belirtilmeyen teklifler de[erlendirme drgr brrakrlacaktrr. Pakete dahil olup olmadr[r teklifte belirtilecektir.
SUT fiyatrnr agan teklifler defierlendirme drgr brrakrlacaktrr. Odemeler muayene kabul sonrast l-3 Ay arasrndadrr.

SGK tarafrndan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda y0kleniciye 6deme yaprlmayacak ve y0klenici hiqbir hak talebinde
bulunmayacaktrr.
Teklif veren istekliler yukarrdaki tiim maddeleri gartsrz kabul etmig sayrlacaktrr.
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BRUCELLA COOMBS'LU TEST TEISIiK gARTNAMESI 
,., 
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Kit brucella agltitinasyon testi ve coombs testini birlikte galrgmaya uygun olmahdrr.
Tarama ve titrasyon amacryla kullanrlabilmelidir.Kalitatif ve kantitatif gahgmaya uygun olrnahdrr.
Jel veya kuyucuk formatrnda olmah ve sistemde anti-human immunglobulinler igermelidir.
Maniiplasyon ve reaksiyon iglemleri dahil en fazla2 saat iginde tarama ve titrasyon testleri sonug vermelidir.
Qahgmalarda kullanrlacak olan renkli brucella antijeni ve tampon kitin iginde hazrr olmaldrr.
Kit orij inal am balaj lnda ol mahd rr.Ambalaj rn iizerinde iiretim tarih i yazrlmahdrr.
Klasik brucella agliitinasyon testi gibi degerlendirilebilmelidir.
Test igin gahgmada kullanrlacak tiim sarf malzeme firma tarafrndan kargrlanma6drr.
Uriinlerin LIBB (Jlusal Bilgi Bankasr) kaydr bulunmahdrr ve teklif veren firmalar tarafindan bu kaydr g6sterir
belgeler ihale dosyaslnda sunulmaltdr. 56z konusu belgeleri olmayanlar ihale drgt kalacaktrr. Urunierin Cg
belgesi bulunmaLdrr.

10. Antijenlerin kullantm siiresince tiiketim hrzrntn yavaqlamasr veya bagka bir nedenle miadrn yakrnlaqmasr
durumunda ilgili fintaya en geg bir ay dncesinden bildirilmesihalinde agrlmamrg ambalajlair uzun miatl
olanlan(en az 6 ay) ile ticretsiz oiarak egit test sayrsrnda de$iqtirilecektir.

i 1. Kullanrm esnastnda antijen yaplslnln bozulmast veya bagka bir nedenle yanfug sonug verdi[i kullanrcrlar
tarafindan belirlenmig olan kitler yenileri ile ticretsiz birebir egit test sayrlannda de$igtirilecektir.

12. Miadr iiretim tarihinden itibaren en az2(iki) yrl olmahdrr.
13. Getirilen demo 6mekleri laboratuartmzda gahgrlacak ve uygun gdriiltirse testler kabul edilecektir
14. Testler laboratuanmrzrn ihtiyacr halinde peyder peyder teslim edilecektir.
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