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MiKRoBiYoLoJI LABORATUVARI

464.011,98

HASTANESİ
PUAN PCR HiZMET ALIMI

l.

Teklifedilecek reaktifler, teklifedilen cihazla tam uy umlu olmalıdır. Laboratuvann 6 Avlık
ihtivacı olan 464.011 ,98 (Dörtmilyon altıyüzkırkbin onbir doksansekiz) puan karsılığı alınacak
testler EK-8'de belirtilen ilsili lest kodlarına karsılık selen Duanların hesaDlanmasıvla
bulunmustur.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

l0.
l l.
12.

13.

14.

HBV DNA HCV RNA Testleri ve Cihazlan için Teknik Özellikler
Sistem, gerçek zamanlı (real-time) PCR yöntemine dayah olmalıdır.
Sistemde kullanılan real-time PCR yöntemi, hidroliz-probe" yöntemine dayah olmalıdır.
Sistem DNA ve RNA izolasyonundan sonar tek tüpte, tüplerin açılmasına gerek olmadan tüm
işlemleri (cDNAsentezi, PCR vedeteksiyon) otomatik olarak yapmalıdır.
Sistemde ekstraksiyonun verimliliğini, çahşılan testin ya da reaksiyonun geçerliliğini ve

inhibitor varlığını control etmek için tanımı yapılmış, kitin original ambalajı içinde bu|unan,
çalışılan her ömek ve kontrollere eklenen iç kontro| ("internal" kontrol) kullanılmaIı ve bu iç
control aynı zamanda kantitatif değerlendirme yapılmasına olanak sağlamalıdır. İç kontroller
için geçerliIik kriterleri olmalı, 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
ça|ıştığını kaç testIik ambalajlarda olduğunu ve üretici firma
isimIeriniaçıkolarakbelirtmelidir.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 kullanma tarihi, seri numarası ve saklama
koşulları belirtilmiş olmahdır. Reaktifler ve kitlerin liyofilize olanların sulandırıcı
solüsyonlan original ambalajında verilmelidir.
Teklif edilen kitler ve bu kitlerin kullanılacağı cihaz TC Sağlık Bakanlığ UBB ye kayıtlı
olmalıdır. SGK onay belgesi ve UBB barkod numaraları ihale dosyasına eklenmeIidir.
Teklif edilen Real Time PCR cihazı için CE ve IVD PCR belgesi o|malıdır.
Tanı ve Tedavi izleminde kullanılmak üzere çalışacak tiim testler (HBV,HCV) kantitatif
sonuç verebilecek özellikte, CE-IVD belgeli o|malıdır.
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 uyum|u olduğıı/ validasyonunun yapıldığı kit prospektüsünde veya üretici firma
kataloglarında gösteriImelidir.
Teklif edilen tam otomatik ekstraksiyon robotu 60 örneği aynı anda işleme alabilecek
kapasitede olmalıdır. Ayrıca DNA RNA ekstraksiyonu tamamlanmış ömeklerin pcr master
miksini otomatik oIarak pipetleyip real time pcr aşaması için yüklemeye hazır bişekilde
vermelidir.
İhalede 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 çaIışılan test miktarı reel hasta sayısı olarak kabul edileceğinden testler kontrol ve
kalibrasyonlar çıktıktan sonra fiyatlandırılmalıdır, Fiyatlandırma yüklenici firmanın ihalede
teklif ettiği birim fiyatın teslim ettiği testlerin SUT puanıyla çarpımı sonucu bulunan bedel

üzerinde oIacaktır_
l5. Kitlerin raf ömrü enaz6 ay olmalıdır. Kit teslimatı

ilgili bölümün talebi üzerine peyder pey
yapılmalıdır ve teslimatlar mutlaka firmanın yetkili elemanları tarafından laboratuara bizzat
teslim edilmelidir. Miadı yakın olan kitler ilgili firmaya en az bir ay önce bildirmek kaydıyla
istendiğinde kullanım süreleri daha uzun olan kitlerle değiştirilebilmelidir.
l6. İhaleyi kazanarak laboratuara istenen sistemi kuracak olan firma bu sistemin çalışması için
gerekli tüm laboratuar donanımını (çalışma kabini (biyo güvenlik kabini), buzdolabı, benmari,
santrifiij, klima, -20 C derin dondurucu, bilgisayar,yazıcı,masa,sandalye, 2 adet çalışma
koltuğu, heatblock) ve sarf malzemesini laboratuvara sağlamalıdır.Teklif veren firmalar
kitlerle beraber kullanılacak cihaza uygun; kontrol serumlarını, kalibrasyon ve kontrol

sırasında harcanacak test reaktiflerini, iç kalite konrol serumlannı, yıkama ve temizlik
solüsyonlarını, bilgisayar ile ilgili rapor kağıtlarını (A4 4000 adet), printer şeritlerini veya
kartuşlarını (4 adet), numune kaplarını, reaksiyon küvetlerini, cihazın normal Ve giivenilir 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 |aboratuvarlarda
görev alan elemanın asgari ücret, SSK primi, vb. Özlük hakları gibi tüm giderleri firma
tarafindan karşılanacaktır.
17.

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

l8. Firma laboratuarın istediği yukarıda belirtilen tiim hizmetleri kitler bitene kadar yapmakla
yükümlüdür.

19.

Yüklenici firma hizmeti verdiği süre içinde laboratuarın uygun gördüğü
personeli Tıbbi Mikrobiyoloji Lab. da istihdam etrnelidir.

l

(bir) adet

20.D!fu Jgc!_11e!ygg

hesaplanırken cihazdan güvenilir sonuç almak için kullanılan dilüent,
buffer, kalibratör, numune küveti, @!rng_.,!ğpğj (laboratuvarın uygun gördüğü) gibi
malzemeler göz önünde bulundurulmalı ve bu malzemeler laboratuann istediği periyotta
ücretsiz olarak verilmelidir. Bunun yanında sonuçların basılması için 20 top yazıcı kiğıdı ve
4 kartuş laboratuvara ücretsiz temin edilmelidir.

21.

Kitler asgari 6 ay miadlı olacaktır. Kit teslimatt ilgili bö|ümün 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 fıyatları sözleşme süresince geçerli olacaktır.

23. Kitler standart ve original ambalajında o|malıdır, Kitlerin ve kufulann içindeki reaktiflerin /
sarf malzemelerin üzerinde üretici firma adı, testin adı test sayısı, seri numarası, son kullanma
tarihi yazılı olmalıdır. Kitin içine orijinalinden farkh olarak ek malzeme konulmamalı ve buna
gerek olmamalıdır.

DNA ve RNA izolasyonu yapmak için kullanılan izo|asyon kitleri de
kitleriile birlikte verileıektir. İzolasyon Kitleri Test Kitleri ile uyumlu olacaktır. Kitlerin

24. Serum ömek|erinden
test

birlikte kullanılabileceği belgelenecektir.

25.

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

sistemin hassasiyetinin araştırılması için ihale sonrı§l en geç 15 gün
içinde tüm teklif edilen cihaz ve kitler laborafuanmıza getirilmesi. Kitler ve cihaz denenmeli
ve bunun sonucunda bölümün onayı alınmalıdır.
27. Cihaz Laborafuar işletim sistemi (Lİs) ve Hastane otomasyon sistemi (HoS) ile interaktif
bilgi işlem birimine aittir.
çahşmalıdır. Lİs v; Hos bağlantlları hastanemizin ihalesini alan
sağlanacaktır,
firma
tarafından
yazıcı
yazıcı|arı
ve
sarflarr
İlo§l bilgisayarları,

26.

klinik beklentiler ile

boyunca verdiği servis hizmeti ve sonuçlar ile ilgili sorunlar,
ışılmasındaki zorluklar firmaya çahşma süresince yazılı olarak bild irilecek
hale erde bu durum dikkat€ alınacaktır.

28. ihaley i kazanan firmanın

kitlerin tekrar
ve daha son

Pnİ.h,

il
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29. Firma cihazın çalışması süresince mevcut kesintisiz güç kaynağının bakımının yapıImasını
veya yeni birgüç kaynağı getirilmesini sağ|amalıdır.

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 olmalıdır. Bu özellik sonradan eklenmiş olan herhangi bir yasak veya şifie ile
sağlanmamalıdır.

3l. Sonuçlann değerlendirilmesi herhangi bir standart veya kalibratör kullanımına

gerek

duyulmadan yapılmalıdır.

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

32. Sonuçların güvenirliliği açısmdan,

ekstraksiyon ve amplifıkasyon aşamasındaki farklılıklar engellenmelidir.

33. Cihazın anzalanması 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 veyafarklı
zamanlarda sistemç alışmaya devam ederken farklı parametrelerin cihaza yüklenebilmesi (5
puan)
36. Olası kontaminasyonu engellemek için urasil-N Glikozilaz (amperaz) enzimi kullanı|ması ve

bu enzimin, kitin yapısına dışaıdan eklenmeksizin orijinal yapısı içinde var olduğu
prospektüste gösterilmesi. Kitler kontaminasyon - amplikon taşınmasına ka§ı kontrol1ü olup,
Carryoverkontaminasyonu

engellemek amacıyla ile dUTPfuNG 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)
33. HBV ve HCV nin tüm genotiplerinin tayin edilmesi.(l0 puan)
39. Fiyat avantajı (l0 puan)

40. Sonuçlar eksternal standart kullanımına

ve kulıanıcı

müdahalesine gerek olmakslzın

alınabilmelidir. (20 puan)

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

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

HPV DNA, Chlamidya Trachomatis (CT) / Neisseria Gonore §G), MRSA, Clostridium
Diffi cile (C.Diff) KitleriiçinCihazTeknikÖzellikleri

edilecek cihazlann Ve kitlerin 98l79Bc Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanl
cihazları yönetmeliği gereği tan! amaçlı amaçh olduğunu gösteren IvD cE belgeleri ile
TiTUBB kayıtları olduğu belgelendirilmeldir.
47. Teklif edilecek Nitlerle cihazlar tam uyumlu olmalı, birlikte kullanılmak üzere
validasyonlar;ffiapıldığı kit prospektüslerinde gösterilmelidir.

46.

Teklif

/

LZz' -'->

Prof.Dr. !ıkhrı,:ı. a,ı ı1lİit'|'AP
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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.
ls. tİm otomatiİ izolasyon sistemi, teklif edilen kitlerle ulumlu ve manyetik boncuk teknolojisi
ile çalışan farklı numune tiipleriyle ve gerektiğinde primer tüplerden de izolasyon yapabilen

özellikte olmalıdır.

50.

51.
52.
53.

54.
55.

Sistem primer ömek toplama kaplanndan çalışabilmeli,ömek toplama kaplarının ve

reaktiflerin yüklenmesinden sonra hiçbir manuel müdahale gerektirmeden kesintisiz ve tarn
otomatik olarak çalışmalı, sonuçlar çıkana kadar kullanıcı müdahelesine izin vermemelidir.
Sistem, elde edilen sonuçlar üzerinde manuel müdahaleye izin vermemeli böylece kullanıcı
kaynaklı olası hatalar ekarte edilmiş olmalıdır.
Sistem gerekli durumlarda uyarı mesajı vererek kullanıcıyı uyarmalı, böylece hatalı veya
invalid sonuçların verilmesi engellenmelidir.
Sistemde barkod okuyucu bulunmalı, numuneler ve reaktifler sisteme barkod okuyucu ile
tanıtılmalıdır. Kullanılacak her örneğe barkotla işaretli bir ID numarası verilebilmeli ve bu
sayede numunelerin sistem üzerinde takibi sağlanmış olmahdır.
Sistem LIS bağlantısına uygun olmalıdır.
Teklif edilecek ,.reaktif ve kitler"; birlikte teklif edilen cihaz ile tam uyumlu
kullanılabilmelidir. Tüm reaktifler ve kitler üretici firmaya ait orjinal etiketi taşımalı, etiketin
üzerinde son kullanma tarihi, seri numarası ve saklama koşulları belirtilmiş olmalıdır.

IIPV DNA ve Tiplendirme Kiti Teknik Öze ikteri

l.

Teklif edilecek kitler servikal ömeklerle çalışılmak üzere valide ediImiş olmalıdır.
2. Teklif edilecek kitler gerektiğinde sitoloji testi çalışmak için alınmış Preser ve Cyt veya Sure
path sürüntiı örneklerinden de çahşabilecek özellikte olmalı bu sayede ikinci bir numune
alımına gerek duyulmadan tek numuneden Sitoloji ve PCR testi yapılabilmeli, bu kullanımln
valide edildiğine dair bilgi kitlerin kullanım kılavuzunda yer almalıdır.
3. Teklif edilen kitler Sıvı bazlı Sitoloji testi ile birlikte "Refleks test" prensibine uygun
çalışabilmelidir.
+. xitıer, Real Time PCR tabanlı HPV DNA tesbiti ile Human Papiloma Virüs yüksek risk
grubu genotiplerini taramalı ve en sık görülen t6,18 tiplerini ayrı ayrı tespit edebilecek
özellikte olrnalıdır.
5. Testin hassasiyeti CIN2/3 için en azo/o 90 olmalıdır,
6. Testlerin tekarlanabilirliği en az 0/o 95 olmalıdır.
7. Testin özgüllüğü düşük riskli HPV genotipleri ile cross-reaktiviteyi engelleyecek şekilde CtN
2l3 için en az o/o 50 olmalıdır.
s. Teklif edilecek kitler klinik olarak tüm >CINz müspet numuneleri tespit edebi|ecek eşik
hassasiyet değerine (cut-off) sahip olmalıdır.
PCR time|ine gore çalışmalı, l4adet(31,33,35,39,45,5|,52,
9. Deteksiyonaşaması Real_time
,ytıı<seı<risk"
HPV genotipinin varlığı tarayabilmeli, bunlardan en sık
56, 58, 59, oo, os)
genotiplerini
ayrı ayrı tiplendirebilmelidir,
rastlanan HPV 16 ve HPV l8
bir
10. Tiplendirme ve deteksiyon için aynı kitler kullanılmalı, HPV 16 ve HPV l8 icin farklı
sisteme ve kite ihtiyaç duymamalıdır.
lt. sürüntü numunesi aımai için kullanılacak swab ve ta§ıma tamponlarrnrn teklif edilecek
kitlerle birlikte kullanımı valide edilmiş olmalı ve tam uyumlu otomatik viral DNA izolasyon
cihazı ile birlikte kullanılmalıdır.
önlemek için
12. kit içeriğinde ekstraksiyonun verimini kontrol etmek ve yalancı negatifliği
mutlaka intemal control bulunmalı, İntemal control olarak p-globin DNA'sı kullanıImalıdır.
varlığının
13. Firma tarafından system de sonuçların güvenilirliği için DNA kontaminasyon
izlenmesine gerek duyulmamahdır.
o/o 95 güvenarahğında en az 7500 kopya/ml analitik
14. Test, tümörn;k ve ApV tipleriiçin,
duyarlılık sağlayabitmelidir.
l5. Kontroller sisteme doğrudan yüklenebilmelidir. Herhangi bi r önişleme gerek duymamlıdır
LM, ASC-US, CIN2 ve CIN3 ömek lerinde çalışabilmek için dizayn
16. kullanılan kitler
durum kit prospekıüsünde gösterilebilmelidir.
edilmiş olmal

ffi*"ry;*,:.,[.i::PHJ

l7. Ku|lanılan kitlerin, özgüllük, duyarlılık, pozitif prediktif değer (PPV) ve negative prediktif
değer §PV) verileri kit prospektüsünde gösterilmelidir.
l8. Ömekler primer ömekkabından (Surepath, Thinprepvb) çalışabilmelidiı,
herhangibirönişlemgerektirmedensistemraklarıaracıhğıylasistemeyüklenebilmelidir.

19. Chlamidya Trachomatis (CT) / Neisseria Gonore ,

20.

MRSA, Clostridium Difficile (C.Ditr) Kit

özellikleri
Teklif edilecek 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 serovarları, Swedish C. trachomatis mutant (nvCT), kiptik
plazmit variantları veya hiç kiptik plamıit içermeyen variantları ve NG nin DR-9A ve DR9B sekanslannı içermelidir.
22. Sürüntii numunesi almak

23.
24.
25.
26.

56.

için kullanılacak swab ve taşıma tamponlarının teklif edilecek
kitlerle birlikte kullanımı valide edilmiş olmalı ve tam uyumlu otomatik izolasyon cihazı ile
birlikte kullanılmalıdır.
Kit, swab ömeklerde 400 pl hacmi ile, idrar ömeklerinde 850 pl hacim ile çalışabilmelidir.
Kit, CT için 'Kriptik plazmid ve MOMP' ve NG için 'DR9 ve DR9 variant (değişken)'
bölgeleri olmak üzere toplam 4 bölgeyi hedefalmahdır.
Sistemden tek çalışmada kullanıcı seçimine bağh olarak sadece CT, sadece NG veya CTNG
sonuçları alabilmelidir.
Testin, semptomatik ve asempomatik bireyler üzerinde yapılan çalışma ile CT için
özgüllüğünün 99.7 %, hassasiyetinin 95.7%o ve NG için özgüllüğünün 99.9% , hassasiyetinin
99% olduğu kit prospektüsünde gösteriImelidir.
Tabloda yer alan testler bir grup 4 kısımdan oluşmaktadır. Kısmi teklif verilemez.
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