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Harran Üniversitesi Araştlrma ve Uygulama Hastanesi

TEKLiF FORMİI
İşin

Adı

Konu

: 24
:

İstem No

Alım No

AY SÜRİLi ELizA vE PcR PUAN soNUç KARşILIĞI HiZMET ALIMI

Teklif Mektubu

:308l4
: 00466

YAKLAŞIK MALiYET

Son Teklif Tarihi:

s.No

Mal / Hizmet Adl

1

ELizA HizMET ALIMI

2

PCR HiZMET ALIMI

Miktarl

Birimi

4.654.663,82
I.749.780

PUAN

Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanlmlaylcl Firma ve UBB

PUAN
Genel

Toplam(KDV
Hariç)i

*Tanımlayıcl firma bilgisi oImah ve teklif ile birlikte sGK sorgulaİna
sisteminin çıktısı teklifile billikte verilmelidir.

Adres: Araşt|rma ve Uygulama Ha§tanesi osmanbey Kaİnpusü

Doğrudan Temin Mail : dogrudantemin@harran,edu.tr
ihaıe Mail Adresi : satinalma63aa)hotmail.com

ŞANLIURFA

lrtibat telefon:Tel.: 0

(4l4\344 44

44 Faks

Doğrudan Temin iletişim : 0 (414) 344
ihale iletişim : 0 (4l4) 344 4l 65_5810
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:

0 (414) 344 40 00

HARRAN tJNİvERsİTESi 20ı4 YILI MiKRoBİYoLoJİ LABORATUVARI
ELİSA Tf,sTLEnixİ çır,rşlcAK TAM oToMArİx rı,İzı cirL{zrxrx rrKNİx

şanrNaıursi

w cirrıznı

KULLANILACAK

nıaxrirırnix Özıı,ı,İxı,rnİ

nıiza cirraznşDA KULLA^aILacır nıaxrirl,rnix özıı,r,iKLERi

2-

Teklifveren firmalar. tekliflerinde.reaktiflerin hangi prensipte
ça|ıştığını, kaç testlik ambalajlarda olduğunu ve üretici
firma isimlerini belirteceklerdir. (Üretici firma başlıklı ve reaktifambalaj listesini
gösterir İlge veri1ecektir).
3- Reaktifler üretici firmaya ait orijinal etiket taşımalı, etiketin üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası, ve saklama
koşulları belirtilmiş olmalıdır.
4- Teklifveren firmalar. reaktiflerle kullanılacak cihaza uygun, kontrol serumları, yıkama ve temizlik solüsyonlarını,
kalibrasyon serumları, bilgisayar yazıcısı ve şeritleri, numune kapları, reaksiyon
küvetleri, vb. sarf malzemeleri
ücretsiz oIarak gerektiği kadar hastaneye verecektir.
5- Tüm reaktiflerin "T.C. ilaÇ ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankasın'da kayıt|ı oldukları ve Sağlık Bakanlığı Tarafından
Onayh olduğunu gösteren belgeleri ihale dosyasında sunacaktır.
6- Kitler ve Reaktifler laborafuvarımızda denenip güvenilirliği ve uygunluğu onaylandıktan sonra kabul ediIecektir. KitIer
asgari 6 aY miadlı olacaktır. Kit teslimatı ilgili bölümün talebi üzerine peyderpey yapılmalıdır.
Kitler son ku1lanma
tarihinden l aY öncesinde firmaya haber vermek kaydıyla miktarı ne oıursa oısun
firma tarafından uzun miattılar iIe
değiştirilmelidir.
7- HBs Ag Kiti mutant suşlannı yakalayabilmelidir.
8- Anti HCV core, Ns3, Ns4 antikorlannı tespit edebilmeIidir.
9- Anti HIV kitleri HIV l, HIV 2, HIV l sub tip 0 ve p24 antijenini tespit edebilmelidir.
l0- cihazda çalışılan testlerin tiimü kalitatif veya kantitatif sonuç olarak verebilmelidir.
l l- SözleŞme süresince firma laboratuvar tarafından kabul edilen bir
"Dış Kalite Kontrol programını" Ücretsiz olarak
sağlamalıdır.
l2- Teklifveren firmalar sözleşme süresince teklifettikleri kalemler için laborafuarın tercih ettiği .iç kalite Kontrol
Serumlanm' ücretsiz olarak karşı layacaktır.
l3- cihazda kullanılmak üzere laboratuvarda bulundurulan reaktifler, kontrol ve kalibratörlerin son kullanma taıihi
geÇmemiŞ olmalıdır. Miadı geçmiş herhangi bir malzeme kullanıldığı tutanakla
tespit edildiği takdirde, firma uyarılır
ve ilgili testlerin ödemesi yaPılmaz. Miadı geçmiş malzemelerden kaynaklı tüm zararlar fırmaya aittir.
ikiden fazIa
miadı geÇmiŞ malzeme kullanıldığı tespit edilirse, hastane idaresinin belirleyeceği para cezası uygulanır ya
da sözleşme
fesih edilir.
l4- Reaktifler likid formda kullanıma hazır olmalıdır. Herhangi bir sulandırmaya gerek olmama1ıdır.
l5- kitler lot numarası değişmediği sürece kutu baztnda kalibrasyona ihtiyaç duymamalıdır.
l6- İhalede alınan ouan birim fiyatları sözleşme süresince geçerli oIacaktır.
l 7- Test soIüsYonlarının ve kitlerin hatalı üretimi veya Iaboratuara getirilmesine
kadar süreçte bozulması (Soğuk zincire
uYulmaması ve diğer hatalar) sonucu harcanan kitler firmaya aittir. Kitler laborafuara geIdikten sonra
uygun şartlarda
saklanmasına rağmen bozulması, niteliğini kaybetmesi durumunda firmaya bildirilecek ve zarar firma tarafından
karŞılanacaktır. Yine, cihazın hatalı çalıŞması ve hatalı okumaları nedeniyle kit harcanması ve standart ile kontrolleri
hatalı sonuç vermesi durumunda bu kitler yenileriyle değiştirilecektir.
18- Ihalede kitlerin ver liliği esas alınacaktır. Buna göre kalibrasyon süresi ve kaç test kullandığı ve ne kadar kontrol
gerektiği ve çı
sonuçIarın kontrol edilme gerekliliği gibi nedenlere göre öneriIen sistemin verimliliği esas
alınacaktır. Bu
nle
sisteminde çalışıIan test miktarı reel hasta say!sı olarak kabul edileceğinden testler
kontrol ve kal
n
çıktıktan sonra fi yatlandırı lmal ıdır
Prof,Dr, Melınet
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ırma vüklen ici firmını nih aletle

mI son cu bulunan bedel üze
Cihazda çıkan şüpheli test sonuçlarınI fi rma doğrulama
testi yaptıracağını taahhüt etmeli ve bunu
ihale
dosyasına koymalıdır. İstenen Anti HC V testi
için firma test miktarının %l0 u kadar HCV
doğrulama
testi vern]eyi taahhüt etmelidir
a

20- Rubella IgG

kiti ve

cMv

IgG kitIeri bağışıklüğt göstermek amacıyla
kantitatif değer vermelidir.
ytikl.ii"i fi.." tu.ufindaıı karşılanacaktır.

21- Tetkikler için gerekli tüm sarf malzemeler
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İhaledeki mevcut kalemlere tekljfveren firmalar
laboratuvara

l (BiR) adet tam otomatik,
randomize ÇalıŞan ELiSA Cihazı kurmalıdır.
Cihazın çalışma yöntemi lı,ıikropartittıı Enzim
Immunoassay (MEIA), Chem ilum inescent
Immunoassay (CMIA) veya Fluoresan Polarizasyon
ImmunoassaY (FPIA) veYa Kemiluminesan
benzeri yöntemlerinin biriyle
çalışmalıdır. l7_19.
KalemIer için firmalar islerlerse ayrı bir ek cihaz
verebiIirler.
Cihaz tam otomatik rasıgele seçimli ve siirekli
çalışmaya uygun olmalıdır.
TekIifedilen cihazın saatteki test hız| en az200 Test/saat
ojmalıdır. Bu hızatek cihazla
ulaŞamayan firmalar, tek kullanlcl ile tek yerden
kontrolü sağlayabilecek modüIer bir sistemie
ıamamlayabilecekleri ikinci cihaz teklif edebilirler.
Ancak ikinci cihaz teklif eden firmalar cihazın
bakıını ve arızasından sorum|u olacak bir personeli
|aboratuarda istihdam etmelidirler. cihaza bir
defada en az 60 numune yükIenebilmelidir.
cihaza numune ve reaktifler yer,eştirildikten sonra sonuçlar
çıkana kadar bir müdahaleye
gerek duYulmamalıdır. Ve tüm pipetleme, yıkama
ve okuma işlemlerini cihaz otomatik olarak kendisi
yapabilmelidir.

s-Cihaz ÇalıŞırken yeni numuneler yükIenebilmelidir.
Bunun için çalışmanın
gereknıemeIid
ir.

durduruiması

cihaz primer ve sekonder tüpler ile çalışabilmelidir. Barkod
işaretli standart tüpler veya ömek

godeIeri ile çalışabilmeIidir.

Bir gruP numunenin iŞlemi bittikten soırra

başka bir grup yüklenerek devamlılık sağlanmalıdır,
dolayısıyla cihazın yükleme kapasitesi arttırı labiIme
lidir.
cihaz kalite kontrol ve kalibrasyonunu kendi yapmalı, bu kalibrasyonlar
cihazda en az |4 g,,n
stabil kalmalı, kalibrasyon eğrileri cihazda görülebilmeli,
istenirse yazıcıdan alınabiImelidi_
Cihaz Laboratuar işletim sistemi (LlS) ve Hastane otomasyon
Sistemi (HoST) ile inter aktif

ÇalıŞmalıdır, LIS ve HOST bağIantıları, HOST bilgisayarları, Yazıcı ve yazıcı
sarfları kitlerin
kullanım süresince ilgili firma taraflndan sağlanmalıdır.
10- Birim Puan maliveti hesaPlanırken cihazdan güvenilir sonuç
almak için kullanılan dilüent, buffeı
kalibratör, numune küveti, kan alma tüoleri (alınan hasta
sonuç sayısının yo10 fazlası) gibi
malzemeler göz önünde bulundurulmalı ve bu malzemeler
laboratuarın istediği periyofta ücretsiz
-ı.agra,'ve
olarak verilmelidir. Bunun yanında sonuçların basıIması için
20 top y"r,",
4 kartuş
laboraluvara ücretsiz temin edilmelidir.
1'l - Cihaz hasta
çalışııalarını hafızasında tutabiImelidir Isteğe bağlı olarak tek tek hasta sonuçları
alınab jlnıeIidir
12-

durumu laboratuvar sorumlusu

birl

sonra 24 saat içersinde

getiri

süreçte cihaz çalışır
tarafından

bu durumu faks veya teIefonla firmaya bildirecek ve
tutanak halinde rapor edeceklerdir. Firmaya bildirimden
72 saat içersinde c ihazın arızası giderilmezse yeni bir cihaz

hastanenin uygun gördüğü bir laboratuarda
firmaya ait oIacaktır.

Standart
oi9, No:

o\p

ile ça|ışabiln,ıelidir.

14- Cihaz test çalışmalarında az
serumla çalışabilmelidir.

15_
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20-
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kesiııtisiz güç kaynağına sahip oımaıı veya
cihazıabirıikte kesintisiz güç

yüklenici firma kitlerin
saklanabilmesi amacıyla 2 (iki) adet buzdolabı
temin etmelidir.
yüklenicı firına hizııeti
verdiği süre içinde laboratuarın ,ygrn go.augu
l (bir) adet personeli Tıbbi
Mikrobiyoloji Lab, da istihdam etmetidir.
Cihaz sözleşme süresince hastane laboratuvarında
kalacaktır.
ıhale sonrası l5 gün süre ile Demo amaçlı
cihazın kul]anım kolaylığl, laboratuvara
uygunluğu, kitlerin
kalibrasYon süreleri, verilecek olan
seruınların çrı,ş,ır"r, iİ" İgili olarak
kalite kontrol yapılacaktır.
Denen'ıe süresince kulIanılacak kitler
ve her tırjt ,uır",n"ı". firma tarafından
ücretsiz olarak
karşı lanacaktır,

Teklif edilecek cil-ıaz ya hiç kullanılmamış
olmalı, ya da önceden hiç kullanılmamış
olarak
laboratuarımıza girmiş ve l0 (On)
yaşından büyük olmuıırul,ao.

21- C,ihazın hastane tarafından gösterilen
yere montajı

o,arak yapılmalıdır. Sistem için

gerektiği takdirde

.laboiatuarda

u"
"gi;. çalışmaları firma tarafindan ücretsiz
ı..ı,ungi-ui.'atırenleme veya alt yapı değişikliği

rma tarafından karşılanmalıdır.
cihazda meydana gelen arızalar kuIIanıc'ya görünttilü
olarak bildiriimeli.
Sistem, hasta ve tedavi takibini kolay,aşt,*uı.
u,nu",yır, iöna'
konsantrasyonlu örnekleri otomatik olarak
fi

parametreleri için, yüksek
diltie edebilmelia;r.
'rc
KullanıIacak Yedek ParÇaiarda dahil cihaza
sözleşme süresince ücretsiz olarak garantili
olacaktır.
Garanti hem satıcl hem de distribütör firma
taraflndan taahhüt edilmelidir.
Firma laboratuar tarafından kabu] edi,en bir
Eksternal kalite kontro| programı ile i,gili
tüm işlemleri
ücretsiz
olarak gerçekIeştirme

26- lhale ekonomik aÇıdan

Iid

ir.

en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde
bırakılacaktır. Ekonomik açıdan en
avantajlı teklifin değerlendirilmesinde aşağıdaki
unsurlar esas alınacaktır.
a- DünYa Sağlık Örgütünün verilerine göre
erken teşhiste güveniIirliği arttırmak amacıyla
kitin p24 Ag
hassasiyet sınırı l lU/ml aItında olmalıdır. Bu
özeliik beüg jena;rilmelidir (l5 puan).
b- Bölgedeki yüksek prevelans sebebiyle,
teklifediIec"t iu.ag titi, en sık karşılaşılan mutasyon
olduğu bilinen Gl45R mutasYonlarını alt tip ve genotip
gözetmeksizin, tamamını tespit edebilmeli
ve
bunu kit insertünde belgelemelidir ( 15 puan),

c- Laboratuvarın enfeksiyon hastalıkları paneli
çalıştığı göz önüne alındığında; numune böIme, taşıma,
numune tekrarı ve saklama, manuel işlemler,
kontaminasyon riski vb. durumlar hesaba katılJçında

laboratuar veriınliliği ve sonuç güvenilirliği açısından
bıitün panelin tek cihaz ile çalışılabiliyoT olması
(l5 puan).

d- Günlük sonuÇ üretebilmek iÇin ana paramelreler (Hepatit
testleri) için testlerin inkübasyon süresinin
kısalığı (30 dak. altında olması) ( l 5 puan)

lgG kitinde sensitivite ve spesifisiteyi arftırmak için p35
antijenini tespit edebilmesi (l0 puan)
f- Avidite testlerinde; teşhis kesin|iği sağlamak ud,ru, gruy.on"
u.a'l,g,n,n o".
* o,
e- Toxo

testlerin ÇalıŞılacağı örneklerde, l,ıastada tedavi takibi yapılacağından
"'."r, İİlr^"ı
numuneler 2_8.C de j hafta ya da
daha uzun süre bekleti,ebiImelidir. Yani nrmune ,tabiüitesi
uzu-n olmaiıdır (5 puan)
g- Fiyat avantajü ( 20 puan )

27_ Ustün özelIiklerin puanlarınıı.ı değerlendirilınesinde
efektif fiyatı hesapIanarak en düşük efektif fiyat
vereır firma tercih edilecektir. Efektif fivatın
saplanması şu şekilde yapılacaktır
Efektiffiyat = lvat / (l+(TopIam Puani l00)
..,ıjlS
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TORCH KiTLERi iÇiN KULLANiLACAK
EK ciHAZ iÇiN TEKNiK
ŞARTNAME
(l7_I8. KALEMLER)
içerisinden o lota spesifik kalibratör,
kontrol ve dilüenı çıkmalı,

;y.,""

2- "il'";il:#:illil"İjf:'"
Bir testi ÇalıŞmak iÇin gerekli olan
tüm reaktifler

test striplerine dağıtılmış olmalı;
sisteme bir
hasta için sadece bir hastalık reaktif
yük lenebiImelidir. uvJl!
ölü
-'ı'
hacimden
ya
da
sıabiIiıeden
dolayı oluşabilecek reaktif kayıpları
Onlenmeliair.

3+-
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Sistem

tek tek test çalışmaya uygun
olmalıdır.
Tüm bu testler için sistemde sadece
l4 günde l defa kalibrasyon ve kontrol
ya da he,r.çalışma için kaIibrasyon
çalışıIma,ı günlük
veya kontrol gerelm"mellai..
Ilk numunede ya da hamileliğin luşlurgİ",nau
İor;'Ür*ao*o lgc+ olgularda enfeksiyonun
4 aydan.eski olduğunu gösteren
Toxo Avjdite tJsti ol.ul,a,..'""'

5-

6-

İIk numunede ya da hamileliği, Uuşlung,.,nJu
CMV lgG+/ CMV lgM+
g<ıster-en cMv Rvidite
testi olmalıdır
7- Ilk numunede ya da hamileliğin tuşlurg,.,nau'
*rU.''u
Rubella lgM+
enfeksiy^onun 3 aydan eski veya yeni
olduğunu göst-eren Rrb"ll, eriait"
'*C*'
l"sti olmahdır
enfeksiyonun 3 aydan eski veya yeni
olduğunu

8_
910-

Serıım

olgularda

ya da plazmadan
çalışıiabilınelidİr.
Kitler miyad sorunu yaşanmamasl için
30'ar ya da 60'ar testlik ambalajlarda
olmalıdır.
Sistem ELFA (Enzyme Linked Flourescent
Assay) yöntemi ile ça|ışmalıdır.

e
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olgularda
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oi9 No

BA$A(1

A9.

S

ıra

Testin adı

PUAN

HBS Ag

962.|40,9
848.4|4,78

80.045
66.179

l|2.266,8
l05.098,36
48.5 l0,88

l2,82

9.340

8.5 84

12,02
12,82
12,82
12,82
12,82
12,82
12,82
12,02
12,02
12,02
12,02

5.975

|2,02

5.74l
8.434

12,82
12,82
16,34

no
l

ANTi-HBs

2

HBe Ag
ANTi Hbe
HBc ıgM
ANT HBc ıgG
-HAV ıgM
-HAV ıgC

3

4
5

6
,7

8

9
10

ll

I2

l3
l4
l5
16

|7

l8
l9
20

2|
22
23

ANT HCV
AN HIV
ANTI RUBELLA İ gM
- RUBELLA ıgG
ANTI TOXOPLAZMA ıgM
AN T l To X o PLAZMA l G
CMV ıgG
ANTi CMV ügM
SIFlLIZ

cMV ıgG AViD
ToXo ıgc AViD TE

EBV EBNA IgG
EBV_VCA ıgG
EBV-VCA ıgM
CCP

ToPLAM

,.,ı, MıkrobiYoloii

oNo

s1647

8.198
3.,784

960.98,72

7.496

35.203,72
73.573,98

2.746

955.987,4

5.739
74.570

7|4.925,56

59.478

l0l .280,52
66.2l8,18
l03.179,68
7l .8l9,5
73.599,62

l08.123,88
|.634

67.|06,7
60.396,14

8.426
5.509

100

2.586
2.218

1.506

l00

8.162,52

542
983
1200

l4.E03,98
24.6|2
4.654.663,82

l8AYRAI(T,{i

PrOf.D

Test
saylsı

Test birim
puanl
12,02

?§ O§
27,23
15,06
15,06

l5,06
20,5|

Toplam
puan

HARRAN İJNİVERsiTEsi ARAşTIRMA VE IIYGULAMA
MiI«,oBiYoLoJI LABORATLryARI

ı.749.780 PUAN

IIASTANESİ
PcR IIiZMET ALIMI

l.

Teklif edilecek reaktifler, teklifedilen cihazla tam uyumlu olmalıdır. Laboratuvann 24 avlık
ihtiyacı olan 1.749.780 (Birmilyonyediyüzkırkdokuzbinyediyüzseksen) puan karsılığı alınacak
lestler EK-8'de beIirtilen ilsiIi test kodlanna karsılık gelen puanların hes aDlanmasıvla
bulunmuştur.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

l0.
l l.
12.

13.

14.

l5.

l6.

Dr.

P
{x(ıs
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HBV DNA HCV RNA Testleri ve Cihazlan için Teknik Özellikler
Sistem, gerçek zamanh (real-time) PcR yöntemine dayalı olmalıdır.
Sistemde kullanılan real-time PCR yöntemi, hidroliz_probe'' yöntemine dayalı olmalıdır.
Sistem DNA ve RNA izolasyonundan sonar tek tiipte, tüplerin açılmasına gerek olmadan tüm

işlemleri (cDNAsentezi, PCR vedeteksiyon) otomatik olarak yapmalıdır.
sistemde ekstraksiyonun verimliliğini, çalışı|an testin ya da reaksiyonun geçerliliğini ve
inhibitor varlığını control etmek için tanımı yapılmış, kitin original ambalajı içinde bulunan,
çalışılan her örnek ve kontrollere eklenen iç kontrol ("internal" kontrol) kullanllmalı ve bu iç
control aynl zamanda kantitatif değerlendirme yapılmasına olanak sağlamalıdır. iç kontroller
için geçerlilik kiterleri olmah, geçersizliğinde sistem otomatik olarak uyarı vermelidir.
Kitler çalışma için gerekli tüm reaktifleri (kalibratörleri, ekstemalkontrolleri vb. ) ihtiva
etmelidir. Reaktifler ve kitlere teklif veren firmalar tekliflerinde kitlerin hangi prensiple
çalıştığını kaç testlik ambalajlarda olduğunu ve üretici firma
isimleriniaçıkolarakbelirtmelidir.Teklifedilecek ' reaktiflervekitler' birlikte teklifedilen cihaz
ile tam uyumlu kullanılabilmelidir. Tüm reaktifler ve kitler üretici firmaya ait orjinal etiketi
ile teslime dilmeli ,etiketin üzerinde imal tarihi, son ku|lanma tarihi, seri numarası ve saklama
koşulları belirtilmiş olmalıdır. Reaktifler ve kitlerin liyofilize o|anların sulandırıcr
solüsyonları original ambalajında verilmelidir.
Teklif edilen kitler ve bu kitlerin kullanıIacağı cihaz TC Sağlık Bakanlığı UBB ye kayıtlı
olmalıdır. SGK onay belgesi ve UBB barkod numaraları ihale dosyasına eklenmelidir.
Teklif edilen Rea[ Time PCR cihazı için CE ve IVD PCR belgesi olmalıdır.
Tanı ve Tedavi izleminde kullanılmak üzere çalışacak tlim testler (HBV,HCV) kantitatif
sonuç verebilecek özellikte, CE-IVD belgeli olmalıdır.
HBV testi için duyarlılık 20 IU/ml ve HCV testi için duyarlılık 25 IU/ml olmalıdır.
Teklif edilecek olan kitlerin, teklif edilen real-time PCR cihazı ve otomatik ekstraksiyon
cihazı ile uyumlu olduğu/ validasyonunun yapıldığı kit prospekttisünde veya üretici firma
kataloglarında gösterilmelidir.
Teklif edilen tam otomatik ekstraksiyon robotu 60 ömeği aynı anda işleme alabilecek
kapasitede olmalıdır. Ayrıca DNA RNA ekstraksiyonu tamamlanmış örneklerin pcr master
miksini otomatik olarak pipetleyip real time pcr aşaması için yüklemeye hazır birşekilde
vermelidir.
ihalede kitlerin verimliliği esas alınacaktır. Buna göre kalibrasyon Süresi ve kaç test
kullandığı ve ne kadar sürede kontrol gerektiği ve çıkan sonuçların tekrar edilme gerekliliği
gibi nedenlere göre önerilen sistemin verimliliği esas alınacaktır. Bu nedenle otomasyon
sisteminde çalışılan test miktarı reel hasta sayısı olarak kabul edileceğinden testler kontrol ve
kalibrasyonlar çıktıktan sonra fiyatlandırılmalıdır. Fiyatlandırma yüklenici firmanın ihalede
teklif ettiği birim fiyatın teslim eftiği testlerin SUT puanıyla çarpımı sonucu bulunan bedel
üzerinde olacaktır.
Kitlerin raf ömrü en az 6 ay olmahdır. Kit teslimatı ilgili bölümün talebi üzerine peyder pey
yapılmalıdır ve teslimatlar mutlaka firmanın yetkili elemanları tarafindan laboratuara bizzat
teslim edilmelidir. Miadı yakın olan kitler ilgili firmaya en az bir ay önce bildirmek kaydıyla
istendiğinde kuIlanım süreleri daha uzun olan kitlerle değiştirilebilmelidir.
İhaleyi kazanarak laboratuara istenen sistemi kuracak olaır firma bu sistemin çalışması için
gerekli tüm Iaboratuar donanımını (çalışma kabini (biyo güvenlik kabini), buzdolabı, benmari,
santriftij, klima, -20 C derin dondurucu, bilgisayar,yazıcı,masa,sandalye, 2 adet çalışma
koltuğu,
ock) ve sarf malzem esini laboratuvara sağ lamalıdır.Teklif veren firmalar
kullanılacak cihaza uygun; kiınttol serum larını, kalibrasyon ve kontrol
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sırasmda harcanacak test reaktiflerini, iç kalite konrol serumlarını, yıkama ve temizlik
solüsyonlannı, bilgisayar ile ilgili rapor kağıtlarını (A4 4000 adet), printer şeritlerini veya
kartuşlarını (4 adet), numune kaplarını, reaksiyon küvetlerini, cihazn normal ve güvenilir bir
şekilde çalışması için kitlerin kullanımı süresince gerekli tüm sarf malzemelerini ücretsiz
olarak vermelidir.İhaleyi alan firma mesai saatleri içinde firmanın kurduğu cihazlarda
çalışacak l adet eleman bulunduracaktır. Hizmetin yürütülmesi sırasında laboratuvarlarda
görev alan elemanın asgari ücret, SSK primi, vb. Özlük hakları gibi tüm giderleri firma
tarafından karşılanacaktır.
17.

Teklif veren firmalar kitler bitene kadar teklif ettikleri kalemler için laboratuann tercih
edeceği 'iç kalite kontrol' serumlarını ücretsiz olarak karşılamalıdır. Son kitin kullanımına
kadar firma laboratuar tarafından kabul edilen bir dış kalite kontrol programı ile ilgiti tüm
işlemleri ücretsiz olarak gerçekleştirmelidir.

l8. Firma laboratuarın istediği yukarıda belirtilen tüm hizınetleri kitler bitene kadar yapmakla
vukum lLldtlr

lS. Yil1.1"ni.i firma hizmeti verdiği süre içinde laboratuarın uygun gördüğü
personeli Tıbbi Mikrobiyoloji Lab. da istihdam etmelidir.
20.

l

(bir) adet

Birim Puan maliyeti hesaplanırken cihazdan güvenilir sonuç almak için kullanılan dilüent,
buffer, ka|ibratör, numune küveti, kan alma tüpleri (laborafuvarın uygun gördüğü) gibi

malzeıneler göz önünde bulundurulmalı ve bu malzemeler laboratuarın istediği periyotta
ücretsiz olarak verilmelidir. Bunuıı yanında sonuçların basılması için 20 top yazıcı kiğıdı ve
4 kartuş laboratuvara ücretsiz teınin edilmelidir.
21. Kitler asgari 6 ay miadlı olacaktır. Kit teslimatı ilgili bölümün talebi üzerine peyderpey
yapılmalıdır. Kitler son kullanma tarihinden l ay öncesinde firmaya haber vermek kaydıyla
miktarı ne olursa olsun firma tarafından uzun miatlılar ile değiştirilmelidir.
22. İhalede alınan puan birim fiyat|arı sözleşme süresince geçerIi olacakür.
23. Kitler standart ve original ambalajında olmalıdır. Kitlerin ve kutulann içindeki reaktiflerin /
sarf malzemelerin üzerinde üretici firma adı, testin adı test sayısı, seri numarası, son kullanma
tarihi yazılı olmahdır. Kitin içine orijinalinden farklı olarak ek malzeme konulmamalı ve buna
gerek olmamahdır.

24. Serum örneklerinden

DNA ve RNA izolasyonu yapmak için kullanılan izolasyon kitleri de
Kitleri ile uyumlu olacaktır. Kitlerin

test kitleriile birlikte verilecektir. İzolasyon Kitleri Test

birlikte kullanılabileceği belgelenecektir.

25.

Kitler nükleik asit testleri için hazırlanan WHO Uluslararası Standartlarına uygun olarak
hazırlanmış olmalıdır.

26.

27

Klinik beklentiler ile sistemin hassasiyetinin araştırılması için ihale sonrası en geç l5

gün

içinde tüm teklif ediIen cihaz ve kitler laboratuarımıza getirilmesi. Kitler ve cihaz denenmeli
ve bunun sonucunda bölümün onayı alınmalıdır.
. Cihaz Laborafuar işletim sistemi ( LİS) ve Hastane otomasyon sistemi (HOS) ile interaktif
çalışmalıdır. LİS ve HOS bağlantıları hastanemizin ihalesini alan bilgi işlem birimine aittir.
HOST bilgisayarları, yazıcıları ve yazrc|
ı firma tarafından sağlanacaktır.

28. İhaleyi kazanan firmanın
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29. Firma cihazın çalışması süresince mevcut kesintisiz güç kaynağının bakımınrn yapılmasını
veya yeni birgüç kaynağı getirilmesini sağlamahdır.

30. Sonuç değerlendirilmesinde farklılıkların olmaması amacıyla, sonuçların değerlendirilmesi
aşamasında system otomatik olarak sonuç vermelidir ve çıkan sonuçlara o an veya sonrasında
kullanıcı müdahalesi kesinlikle olmamlıdır ve bu durum cihaz prospektüsünde net olarak
belirtilmiş olmalıdlr. Bu özellik sonradan eklenmiş olan herhangi bir yasak veya şifie ile
sağlanmamalıdlr.

3l. Sonuçların değerlendirilmesi herhangi bir standart veya kalibratör kullanımına
dululmadan yapılmalıdır.

gerek

kit içeriğindeki controller ve standartlar serum halinde
verilmeli ve ekstraksiyonu yapılabilmeli, bu sayede örnekler ile standartlar arasındaki

32. Sonuçların güvenirliliği açısından,

ekstraksiyon ve amplifıkasyon aşamasındaki farklılıklar engellenmelidir.

33. Cihazın arızalanması durumunda yüklenici firma en geç l2 saat içinde müdahale etmesi ve en
geç 24 saat içinde sorunun giderilmesi ve çalışır duruma getirilmesi gerekmektedir. Aksi

durumda son

3 (üç) aylik istatistik alınarak geçen

oluşacak hastanın zararı firmadan temin edilir.

sürede çalışılmayan testler nedeniyle

34. Üstün özelliklerin puanlanması
35. Teklif edilen tam otomatik

DNA RNA ekstraksiyon cihazının aynı anda veyafarkh
zamanlarda sistemç alışmaya devam ederken farkh parametrelerin cihaza yüklenebilmesi (5
puan)

36. Olası kontaminasyonu engellemek için urasil-N Glikozilaz (amperaz) enzimi kullanılması ve
bu enzimin, kitin yapısına dışardan eklenmeksizin orijinal yapısı içinde var olduğu
prospektüste gösterilmesi. Kitler kontaminasyon - amplikon taşınmasrna karşı kontrollü olup,
Carryoverkontaminasyonu engellemek amacıyla ile dUTP/tlNG özelliği ile çalışması. (20
puan)
37. Sonuçların standardizasyonu için HBV-DNA ve HCV -RNA parametrelerinin IU/ml
biriminde ölçülmesi ve herhangi bir çevirim faktörüne ihtiyaç duyulmaması. (5 puan)
38. HBV ve HCV nin tüm genotiplerinin tayin edilmesi.(l0 puan)
39. Fiyat avantajı (l0 puan)

40. Sonuçlar ekstemal standart kullanımına

alınabilmelidir. (20 puan)

ve kullanıcı

müdahalesine gerek olmaksızın

4l. Kontrol veya Standart arasındaki ekstraksiyon farkının olmaması amacıyla, kontroller ve
standartların serum halinde verilmesi ve ekstraksiyonunun yapılabilmesi. (l0 Puan)
42. Sistemde birbirinden bağımsız çalışabilen, Real-Time PCR analizi yapabilecek iki "termal
cycler" bulunması ve cihazın aynı anda 2 farklı veya 2 aynı testi çalışabilme özelliğinin
bulunması.(20 Puan)

43. .Üstün özelliklerin puanlarının değerlendirilmesinde efektif fiyatı hesaplanarak en düşük
efektifveren firma tercih edilcektir. Efektiffiyatın hesaplanması şu şekilde yapılacaktır:
44. Efektiffiyat =Fiyat / [l+(Toplam Puarı/l00)]
45.

HPV DNA, Chlamidya Trachomatis (CT) / Neisseria Gonore §G), MRSA, Clostridium
Diffi ci le (C.Diff) KitteriiçinCihazTeknikÖzel likleri

Teklif

edilecek cihazların ve kitlerin 98/79/EC Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı
Cihazları Yönetmeliği gereği tanı amaçlı amaçlı olduğunu gösteren IVD CE belgeleri ile
TİTUBB kayıtları olduğu belgelendirilmeldir.
luo
ı, birlikte kullanılmak iizere
47. Teklif edilecek kitlerle cihazlar tam u
prospektüsl
kit
li
validas nları
erln
steri
dir.
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48. Teklif edilecek sistem l adet ömek hazırlama cihazı (izolasyon ve reaksiyon tiiplerin emiks
pipetleme yapabilen) ve l adet Real time PCR cihazından oluşmalıdır.
49. Tam otomatik izolasyon sistemi, teklif edilen kitlerle uyumlu ve manyetik boncuk teknolojisi
ile çalışan farklı numune tüpleriyle ve gerektiğinde primer tiiplerden de izolasyon yapabiIen

özellikte olmalıdır.

50.

Sistem primer ömek toplama kaplanndan çahşabilmeli,ömek toplama kaplarının ve
reaktiflerin yüklenmesinden sonra hiçbir manuel müdahaIe gerektirmeden kesintisiz ve tam
otomatik olarak çalışmalı, sonuçlar çıkana kadar kullanıcı müdahelesine izin vermemelidir.

5l. Sistem, elde edilen sonuçlar üzerinde manuel müdahaleye izin vermemeli böylece kullanıcı
kaynaklı olası hatalar ekarte edilmiş olmalıdır.
52. Sistem gerekli durumlarda uyarı mesajı vererek kullanıcıyı uyarmalı, böylece hatalı veya
invalid sonuçlann verilmesi engellenmelidir.

53. Sistemde barkod okuyucu bulunmalı, numuneler ve reaktifler sisteme barkod okuyucu ile
tanıtılmalıdır. Kullanılacak her ömeğe barkotla işaretli bir ID numarası verilebilmeli ve bu
sayede numunelerin sistem üzerinde takibi sağlanmış olmalıdır.
54. Sistem LlS bağlantısına uygun olmalıdır.
55.

Teklif edilecek "reaktif ve kitler"; birlikte teklif edilen cihaz ile tam

uyumlu
kullanılabilmelidir. Tüm reaktifler ve kitler üretici firmaya ait orjinal etiketi taşımah, etiketin
üzerinde son kullanma tarihi, seri numarası ve saklama koşulları belirtilmiş olmahdır.

HPV DNA ve Tiplendirme Kiti Teknik Özeltikleri

1. Teklif

2.

3.

edilecek kitler servikal ömeklerle çalışılmak üzere valide edilmiş olmalıdır.
Teklif edilecek kitler gerektiğinde sitoloji testi çalışmak için alınmış Preser ve Cl veya Sure
Path süriintü örneklerinden de çalışabilecek özellikte olmalı bu sayede ikinci bir numune
alımına gerek duyulmadan tek numuneden Sitoloji ve PCR testi yapılabilmeli, bu kullanımın
valide edildiğine dair bilgi kitlerin kullanım kılavuzunda yer almalıdır.
Teklif edilen kitler Sıvı bazlı Sitoloji testi ile birlikte "Refleks test" prensibine uygun

çalışabilmelidir.
Kitler, Real Time PCR tabanlı HPV DNA tesbiti ile Human Papiloma Virüs yüksek risk
grubu genotiplerini taramalı ve en sık görülen 16,18 tiplerini ayrı a}Tı tespit edebilecek
özellikte olmalıdır.
5. Testin hassasiyeti CIN2/3 için en az 0/o 90 olmalıdır.
6. Testlerin tekarlanabilirliği en azo/o 95 olmalıdır.
7. Testin özgüllüğü düşük riskli HPV genotipleri ile cross-reaktiviteyi engelleyecek şekilde CIN
2/3 için en az o/o 50 olmalıdır.
8. Teklif edilecek kitler klinik olarak tüm >CIN2 müspet numuneleri tespit edebilecek eşik
hassasiyet değerine (curoff) sahip olmahdır.
9. Deteksiyonaşaması Real-time PCR timeline gore çalışmah, l4adet(31,33,35,39,45,5|,52,
56, 58, 59, 66, 68) "yilksekrisk" HPV genotipinin varlığı tarayabilmeli, bunlardan en sık
rastlanan HPV 16 ve HPV l8 genotiplerini ayrı ayrı tiplendirebilmelidir.
l0. Tiplendirme ve deteksiyon için aynı kitler kullanılmalı, HPV 16 ve HPV l8 icin farklı bir

4.

sisteme ve kite ihtiyaç duymamalıdır.
Sürüntii numunesi almak için kullanılacak swab ve taşıma tamponlarının teklif edilecek
kitlerle birlikte kullanımı valide edilmiş olmalı ve tam uyumlu otomatik viral DNA izolasyon
cihazı ile birlikte kullanılmalıdır.
12. l(it içeriğinde ekstraksiyonun verimini kontrol etmek ve yalancı negatifliği önlemek için
mutlaka intemal control bulunmalı, intemal control olarak p_globin DNA,sı kullanılmahdır.
13. Firma tarafindan system de sonuçların güvenilirliği için DNA kontaminasyon varlığının
izlenmesine gerek duyulmamalıdır.
o/o 95 güvenaralığında en az 7500 kopya/ml- analitik
14. Test, tümömek ve HPV tipleriiçin,
duyarlılık sağlayabilmelidir.
l 5. Kontroller sisteme doğudan yüklenebilmelid ir. ferhangi bir önişleme gerek duymamlıdır
l6. Kullanılaıı kitler NILM, ASC-US, CIN2 ve ıtIN3 tırnekl erinde çalışabilmek için dizayn
bu durum kit prospektüsünde q[ı,sterilePjlmeli dir.
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l7. Kullanılan kitlerin, özgüllük, duyarlıhk, pozitif prediktif değer (PPV) ve negative prediktif
değer §PV) verileri kit prospektüsünde gösterilmelidir.
l8. Örnekler primer ömekkabından (Surepath, Thinprepvb) çalışabilmelidir,
herhangibirönişIemgerektirmedensistemraklanaracılığıylasistemeyüklenebilmelidir.

l9. Chlamidya Trachomatis (CT) / Neisseria Gonore , MRSA, Clostridium DifficiIe (C.Diff) Kit
özellikIeri
20. Teklif ediIecek kitler semptomatik ve asemptomatik bireylerde vajinal swab (Servikal ve
Endoservikal) veya erkeklerde idrar ömekleri ile çalışılmak üzere valide olmalıdır.
2l. Testin hedefleri tüm ana CT serovıırları, Swedish C. trachomatis mutant (nvCT), kiptik
plazmit variantları veya hiç kriptik plazmit içermeyen variantları ve NG nin DR-9A ve DR98 sekanslarını içermelidir.
22. Sürüntü numunesi almak için kullanılacak swab Ve taşlma tamponlarlntn teklif edilecek
kitlerle birlikte kullanımı valide edilmiş olmalı ve tam uyumlu otomatik izolasyon cihazı ile
birlikte kullanılmalıdır.
23. Kit, swab örneklerde 400 pl hacmi ile, idrar ömeklerinde 850 pl hacim ile çalışabilmelidir.
24. Kit, CT için 'Kriptik plazınid ve MOMP' ve NG için 'DR9 ve DR9 variant (değişken)'
bölgeleri olmak üzere toplam 4 bölgeyi hedef almalıdır.
25. Sistemden tek çalışmada kullanıcı seçimine bağlı olarak sadece CT, sadece NG veya
sonuçları aIabi[melidir.
26.

CTNG

Testin, semptomatik ve asempomatik bireyler üzerinde yapılan çalışma ile CT için
özgüllüğünün 99.7 %, hassasiyetinin 95.7Yo ve NG için özgüllüğünün 99.9%, hassasiyetinh

99% olduğu kit prospektüsünde gösteriImelidir.
27. Clostridium Difficile (C.Diff) testi gaita ömekten çalışılmak üzere valide edilmiş olmalıdır.
28. C.Diff Testi örnek toplama kaplarından veya sekonder tüpe aktarılıp çalışılabilir özellikte
olmalıdır.Kitin hassasiyeti en az o/o96 , özgüIlüğü en azoh 97 olmalıdır.
56. Tabloda yer alan testler bir grup 5 kısımdan oluşmaktadır. Kısmi teklif verilemez.
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