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SAĞLIK BAKANLIĞI 

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

HASTANEMİZ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR İHTİYACI OLAN 3 KALEM MALZEME ALIM 

KONU 'S1 19.04.2018

SAYIN ..............................................................................................

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne 
getirmeleri rica olunur.

TEKLİF MEKTUBU
SIRA NO MALZEMENİN ADI MİKTARI BİRİM BİRİM FİYATI 

(KDV HARİÇ)
TOPLAM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

1 H ELİCO BAKTER PYLORİ A N TİJEN  TESTİ 500 A D ET
2 ADEN O  - RO TAVİRÜ S TA N I TESTİ 500 A D ET
3 GAİTA GİZLİ KAN TESTİ 500 A D ET

TO P LA M  (KDV HARİÇ)

NOTLAR

1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 24.04.2018 SALI GÜNÜ SAAT 14:30'A KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE 
VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.

EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMEYEN TEKLİF MEKTUPLARI 
DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE EN GEÇ 1 AY SONRA ULAŞMAYAN TEKLİFLER 
GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

7 NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ 
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184 

FAX: 0472 616 1168 
E-MAİL: patnosdh@hotmail.com

mailto:patnosdh@hotmail.com
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TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 

Patnos İlçesi Devlet Hastanesi

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. HELİKOBAKTERPYLORİ DİREK ANTİJEN (HPSA) TESTİ (KASET TEST) TEKNİK
ŞARTNAMESİ

1. Test gaita’dan alman örneklerden Helicobacter Pylori antijeni tespit edebilmelidir.

2. Testler kaset formunda olmalıdır.

3. Kitin membranı monoklonal antikor ile kaplanmış olmalıdır. Testin çalışma prensibi 

renklendirilmiş kromatografık immunoassay tekniğine dayalı olmalıdır.

4. Çalışma kit haricinde başka bir malzeme gerektirmemelidir.

5. Test sonuçları en geç 10 dakika içerisinde alınabilmelidir. Pozitif sonuçlar renk değişimine göre 

değerlendirilmelidir

6. Kitin ambalajında (kutusunda) orjinal kit ile aynı marka pozitif kontrol bulunmalıdır.

7. Test stripleri neme karşı koruma sağlamak için ayrı ayrı alüminyumla ambalajlarım: ş olmalı ve 

her ambalaj üzerinde orijinal olarak ambalaj içeriği, lot numarası ve son kullanma tarijıi ayrıca 

belirtilmelidir.

8. Test striplerinin doğru çalışması ve nemden etkilenmemesi için alt yüzeyleri özel kurutucu 

madde ile kaplanmış olmalı ve alüminyum ambalaj içerisinde hava almayacak şekilde 

bulunmalıdır.

9. Seyreltici reaktif gaita toplama tüpleri içerisinde bulunmalı ve tüpün uç kısmmda k^tı 

partiküllerin dışarı çıkmasını önleyecek şekilde özel filtre sistemi yerleştirilmiş olmalıdır.

10. Testin performansının değerlendirilmesinde ELISA yöntemi ile kıyaslanmış olması gerekmekte 

ve testin hassasiyeti (sensivitesi) %94 ten özgüllüğü (spesivitesi) %99 dan küçük olmamalıdır.

11. Kitler seyreltici reaktifleri çalışabilmek için ısıtma veya soğutma ile oda sıcaklığına getirmeye 

ihtiyaç duymadan reaktifleri de dahil olmak üzere oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

12. Kitin içerisinden test stripleri, hazır seyreltici reaktif bulunan gaita toplama tüpleri ve kullanım 

talimatı çıkmalıdır.

13. Kit in AB konseyinin 98/79 EC direktifleri uyarınca düzenlenmiş CE belgesi olmalıdır.

14. Kit Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ayrıca kayıtlı olan ürün mutlaka onaylı da olmalı ve 

bu onay UBB kodları teklif mektubunda markalarıyla birlikte yer almalıdır. Aksi takdirde 

değerlendirme dışı bırakılacaktır.

15. Kullanma tarihi teslimden en az 3 ay olmalı



2. ADENO-ROTA VİRÜS HIZLI TANI KİTİ TESTİ (KASET TEST) TEKNİK 

ŞARTNAMESİ
1- Test, gaitadan alınan örneklerden Rotavirüs antijenini (A-G tüm alt gruplar dahil) ayrı ve 

Adeno virüs antijenini (40 ve 41 serotipler dahil olmak üzere) ayrı tesbit edilebilmeli ve sonuçları 

aynı test kasedi üzerinde ayırt ederek gösterebilme özelliğine sahip olmalıdır.

2- Kitin membranı monoklonal antikor ile kaplanmış olmalıdır. Testin çalışma prensibi 

renklendirilmiş kromatografık immunoassay tekniğine dayalı blister olmalıdır.

3- Test stribinde beliren kontrol çizgisi ile test sonuç çizgileri net fark edilebilir özellikte 

olmalıdır.

4- Çalışma kit haricinde başka bir malzeme gerektirmemelidir.

5- Her kitin içerisinden ayrı ayrı, test kasetleri, içerisinde hazır seyreltici reaktif bulunan gaita 

toplama tüpleri, pozitif kontrol svvablan ve kullanım talimatı çıkmalıdır.

6- Test prosedürü santrifüj gerektirmemeli ve sonuçlar en geç 10 dakika içerisinde alınabilmelidir.

7- Test stripleri, neme karşı koruma sağlamak için ayrı ayrı alüminyumla ambalaj lanrhış olmalı ve 

her ambalaj üzerinde orijinal olarak ambalaj içeriği, lot numarası ve son kullanma tarihi ayrıca 

belirtilmelidir.

8- Test striplerinin doğru çalışması ve hava alıp nemden hiç etkilenmemesi için alt yüzeyleri özel 

kurutucu madde (nem koruma maddesi) ile kaplanmış olmalı ve alüminyum ambalaj içerisinde 

hava almayacak şekilde bulunmalıdır.

9- Testin performansının değerlendirilmesinde EIA veya PCR yöntemi ile kıyaslanmış olması 

gerekmekte ve Rota virüs için hassasiyeti (sensitive) %95’den, özgüllüğü (spesifısite) %97’den 

küçük olmamalıdır.

10- Kitler, reaktifleri çalışabilmek için ısıtma veya soğutma ile oda sıcaklığına getirmeye ihtiyaç 

duymadan reaktifleri ve pozitif kontrolleri de dahil olmak üzere 2-30 C’de oda sıcaklığında 

saklanabilmelidir.

11- Test stripleri, neme karşı koruma sağlamak için ayrı ayrı alüminyumla ambalajlan niş olmalı ve 

her ambalaj üzerinde orijinal olarak ambalaj içeriği, lot numarası ve son kullanma tarihi ayrıca 

belirtilmelidir.

12- Test striplerinin doğru çalışması ve hava alıp nemden hiç etkilenmemesi için alt yüzeyleri özel 

kurutucu madde (nem koruma maddesi) ile kaplanmış olmalı ve alüminyum ambalaj içerisinde 

hava almayacak şekilde bulunmalıdır.

13- Her kitin içerisinde, Laboratuar İç Kalite Kontrolünü sağlamak amacıyla orijinal ambalajında 

minimum bir adet pozitif kontrol bulunmalıdır.

14- Testin performansının değerlendirilmesinde ELA veya PCR yöntemi ile kıyaslanrpış olması 

gerekmekte ve Rota virüs için hassasiyeti (sensitive) %95’den, özgüllüğü (spesifısite) %97’den 

küçük olmamalıdır.

15- Malzemenin uygunluğu laboratuarda test edildikten sonra teslim alınacaktır



3. GAİTADA GİZLİ KAN (KART) TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Test lateral flow immunokromatografîk yöntemle gaitada da insan hemoglobinini tayin 

etmelidir.

2- Testlerde insan hemoglabinine hassas monoklanal antikorlar kullanılmalıdır.

3- Test gıdalarla alınan sığır,domuz,tavşan,at vb. hemoglobinleriyle çapraz reaksiyonlar 

göstermemelidir.

4- Test sonuçları görsel kaltitatif olarak değerlendirilmelidir.

5- Testlerin her biri alüminyum folyoda veya kaset şeklinde olmalıdır.

6- Test kasetinin ambalajı ve kasetin üzerinde karışıklığa meydan vermemek için testin adı lot 

numarası ve son kullanım tarihi bulunmalıdır.

7- Testler CE belgesine sahip olmalıdır.

8- Testler, teslim tarihinden itibaren en az l(bir) yıl miatlı olmalıdır.

9- Malzemenin uygunluğu laboratuarda test edildikten sonra teslim alınacaktır.

Mikro. Lab. Sorumlusu Mikro. Lab. Personel
Filiz KOCA^—̂  Şeymanur ATMACA
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