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Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazıh MİKROBİVOI,OIİ TESTLERİNİN
ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22tD maddesi kapsamında alrnacak olup; söz konusu işin
KDV hariç birim ve toplam fıyatının 12.03.2020 tarih ve saat l2:00'e kadar hastanemiz satın alına birimine
elden teslim edilmesi yada diyadindh@errıail.com adresine göndermenizirica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

irgoĞa
iaarl Müdilrü

,Dr.

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Sahn alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayazı ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
_ Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiirtine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ _ Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağpı Valiliği İhale YOnetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Ahm konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
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Diyadin Devlet Hıstanesi

LABORATWAR SARF MALZEMELERİ ALIlVtr
TEKNİK ŞARTNAMESİ

MANUEL KAlt GRUPLAMA AıITİSERUMLARI(ANTİ_A)

l- Kitler hızlı (1-10 dakikada) sonuç vermelidir.

2- Kitlerin spesifite ve sensitivitesi yiiksek olmalıdır.
3- Test serumları monoklonal olmalıdır.
+- Üriln miyadı teslim tarihinden itibaren an azbir (l) yıl olmalldır.
5- Orijinal ambalajlı olmalı 100 testlik, lOmlIlk ve damlalıklı olmalıdır. Reaktifin
miktarı ambalajdaki damlalıklarla kullanıldığında yeterli olmalıdır.
6- Kullanılınayan malzemeler 2(ikD ay öncesindeıı hBbervermek kaydı ile yeni miyatlı olanlar ile
değiştirilınelidir. Bozuk ambalajlar tespit edildiğinde firma yenisi ile değiştirmelidir.
7- Aglutinasyon çıplak gözle net olarak saptanabilınelidir.
8- Antijenler likit formda olınalıdır.
9- Datıa önce denenmemiş sistem ve kitler için ihaleden sonra demonstrasyon istenecektir.
10- Ürilnler takrm veya tekli olmalıdır.
l l- Anti-Seıumlarla slayt plaka ve tiip yöntemlerinden her biri ile çalışabilmelidir.

12- Flakon tizerinde ilrilntin markası içeriğini ve son kullanma tarihini belirten etiketi bulunmalıdır.

MAIYIJEL KAt\ GRUPLAMA AıITİSERUMLARI(AI{Tİ_B)
l -Kitler hızlı (1-10 dakikada) sonuç vermelidir.

2- Kıtlerin spesifite ve sensitivitesi yfüsek olmahdır.
3- Test serumlan monoklonal olmalıdır.
4tlriln miyadı teslim tarihinden itibaren anazbir (1) yıl olmalıdır.
t Orijinat ambalaj lı olınalı 10D testlik, lOml lik ve damlalıklı olınalıdır. Reaktifın

miktan ambalaj daki damlalıklarla kullanıldığında yeterli olmalıdır.
G Kullanılmayan malzemeler 2(iki) ay öncesinden haber vermek kaydı ile yeni miyatlı
olanlar ile değiştirilınelidir. Bozuk ambalajlar tespit edıldiğinde firma yenisi ile
değiştirmelidir.
7- Aglutinasyon çıplak göde net olarak
saptanabilınelidir.
& Antijenler likit formda olmalıdır.
9- Daha önce deııenmemiş sistem ve kitler için ihaleden sonra demonsffasyon istenecektir.

l0- Ürtlnler takım veya tekli olmalıdır.

11_ Anti_Serumlarla slayt plaka ve tiip yöntemlerinden her biri ile çalışabilmelidir.
12_ Flakon tizerinde tiriintin markası içeriğini ve son kullanma tarihini belirten etiketi

bulunmalıdır.



MAI{UEL KAI\I GRIJPLAMA AIITİSERUMLARI(ANTİ_D)
l-Kitler hızlı (l -10 dakikada ) sonuç vermelidir.

2- Kitlerin spesifıte ve sensitivitesi ytiksek olmalıdır.
3- Test serumlan monoklonal olmalıdır.
+- Ürtln miyadı teslim tarihinden itibaren arL azbir (l) yıl olmalıdır.
5- Orijinal ambalajlı olmalı 100 testlik, lOml lik ve danılalıklı olmahdır.

6- Reaktifın miktarı arnbalajdaki damlalıklaıla kullanıldğında yeterli olmalıdır
7- Kullanılmayan malzemeler 2(iki) ay öncesinden hnber vermek kayü ile yeni miyatlı
olanlar ile değiştirilmelidir. Bozuk ambalajlar tespit edıldiğinde firma yenisi ile
değiştirmelidir.
8- Aglutina§iyon çıplak gözle net olarak saptanabilmelidir.
9- Antijenler likit formda olmalıdır.
l0_ Daiıa önce denenmeıniş sistem ve kitler için ihaleden sonra demonstasyon
istenecektir. ll- Ürtlnler takım veya tekli olmalıdır.
12_ Anti_ Serunılarla slayt plaka ve tiip yöntemlerinden her biri ile çalışabilmelidir.
13_ Flakon tizerinde ilrilniin markası içeriğini ve son kullanma tarihini belirten etiketi
bulıınmalıdır.
14- Anti-D IgM ve IgG ye duyarlı olmalıdır.

HELİI(OBAKTERPYLonİ »İnnK ANTİJEN (HPSA) TESTİ (KASET TEST)
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Test gaita'dan alman ömeklerden Helicobacter Pylori antijeni tespit edebilmelidir.
2. Testler kaset formunda olmalıdır.
3. Kitin membranr monoklonal antikor ile kaplanmış olmalıdır.
Testin çalışmaprensibi renklcndirilmiş kıoma'tografık immunoassay tekniğine dayalı olmalıdır.
4. Çalışma kit haricinde başka bir malzeme gerektirmemelidir.
5. Test sonuçlan en geç l0 dakika içerisinde alınabilmelidir. Pozitif sonuçlar renk değişimine

göre değerlendirilmelidir.
6. Kitin anıbalajında (kutusıında) orjinal kit ile aynı markapozitif kontol bulunmalıdır.
7. Test ehipleti neme karşı koruma sağlamak için ayn ayn altiminyumla ambalajlanmış
olınalı ve her ambalaj tizerinde orijinal olarak ambalaj ıçeriği, lot numarası ve son kullanma
tarihi aynca belirtilmelidir.
8. Test sniplerinin doğu çalışması ve nemden etkilenmemesi için alt yiizeyleri özel
kurutucu madde ile kaplanmış olmalı ve aliiminyum ambalaj İçerisinde hava almayacak

şekilde bulunmalıdır.
9. Seyreltici maktif gaita toplama tipleri içerisinde bulunmalı ve ttipiin uç kısmında ki
partiktillerin dışarı çıkmasını önleyecek şekilde özel filtre sistemi yerleştirilmiş olmalıdu,
l0. Testin performansının değerlendirilmesinde ELISA yöntemi ile kıyaslanmış olması

gerekmekte ve testin hassasiyeti (seıısivitesi) %94 ten özgtillüğii (spesivitesi) %99 darı
kilçfü olmamalıdır.

1l. Kitler seyteltici reaktifleri çalışabilmek için ısıtrrıa veya soğutma ile oda sıcaklığını
getirmeye ihtiyaç duymadan reaktifleri de daiıil olmak iizere oda sıcaklığında
saklanabilmelidir.

12. Kitin içerisinden test sıripleri, hazr seyreltici reaktif bulunan gaita toplama tiipleri vs
kullanma talimatı ç*malıdır.

13. Kit inAB konseyinin 98179 EC direktifleri uyannca diizenlenmiş CE belgesi olmalıdır.
14. Kit Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ayrrcakayıtlı olan ürün mutlaka onaylı da olmah
ve bu onay UBB kodlan teklif mektubunda markalarıyla birlikte yer almalıdır. Aksi takdirde
değerlendirme dışı bırakılacaktır.
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