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Sağlık Tesİsimizin lltiygcı olan aşağıda cinsi ve miktan yazılı luANIrEL §İ§TEM İıB JEL§ANTRfo"ıİ}GAsYoN ALIMI işi ıİİı Sayılı lkm, iı,ı" ı.ı-* ım 22lD maddesi kapsamında alınacak
oluP; söz konusu iŞin KDV hariç birim ve toplam fiyatının o1.o2.2o2l tarih ve saat l2:00,a kadar hastanemiz
satın alma birimine elden teslim edilmesi yada di}ıadindh@Enail.com adresine göndernıeni zificae.derim.

B ilgilerinize arz ederim.
A
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NOTLAR:
-Tekliflerin en geÇ son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alına birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Tek|ifle( rakaın veyayaa ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecekıir.
, Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve dtizeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tİirİine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dşı bırakııacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- -Alımlar http://www.agiihale.gov.trle-oosta adresli Ağn Valiliği İhale yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-Posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta iDerinden de ilan editmektedir.

Sıra No Malın / İşln eO Miktar Birimi Birim
Fivatı

foplan

ı ABo FowARt»RöVERsE KAt{ GRuBu
KARn

ı600 TEST

2 cRoss_MATcH(ÇApnaz uYGuNtuKı
KARn

200 TEsT

3 50 TEST

4 lıı cooMBs 2s TEsT

yENlDoĞAN (ı«eN cRuBa+DhEcT
cooMBS)KART|



MAI\ruEL sİsTEıvı İın JEL sexrnirücasyoN TEKNix şanrxeıvınsi
A_ GEI\tEıöznııirınR:
l- Teklif edilen sistem Jel santriftigasyon metoduna göre çalışmalıdır.
2- Test kartlan kullanılmadan önce herhangi bir hazırlık ewesi olmamalıdır.
3- Test kartlan iÇerisinde bulunan reaktifler (ABO/Riı/Kell vb.) monoklonal olmalıdır
4- Alınacak test miktarlan aşğıda belirtilmiştir.

MİKTARI BhiM
İ- ABO Forward+Röverse Kan Grubu Karü t.6O0 Test
2- Cross-Match (çapraz uygıınluk) Kartı 2O0 Test
3- Yenidoğan ( Kan grubu+Direct Coombs) Kartı 50 Test
4- İndirekt Coombs 25 Test

5- Kitlelerle birlikte sistemin kullanımına uygıın olarak aşağıda teknik özellikleri beliıtilen

a l@ir) adet en az24 kart kapasiteli 99Oll l00 prm dönebilen santriftıjü;
* l(bir) adet en az 12 kart kapasiteli 37o ısıya sabit iı*übatör;
a ıOir) adet 10-25-50 mikron ardışık pipetleme yapabilen pipetör;

':' l@ir) adet dispenser ve dispenser holder ücretsiz olarak verilmelidir.

G Kitler teklif edilecek 9ihazla urum!ı kup4] ve orijinal ambalajlannda ve hangi testler için
kullanılacağı belirtilıniş otmalıdır. Tiim tlUerin ad, marka *r-buı4, iiretici fırma ve üli<e,
saklama koŞulln, 

_ 9f ömrıı gibi özelliklerin yer aldığİ bir tu-Ulo ve kitlerin orijinal
prospektiislerinden birer adet sunulmalıdır.

7- Yükleniciler teklif edecekleri kart formasyonunu yazı|ı olarak belirtecekler ve teslimatlann
eksiksiz olarak yapılacağına dair yazıh olarak taatıhütname vereceklerdir.

8- SödeŞme siiresince alınan reaktifler ve kitlerin miatlan teslim tarihinden itibaren en az 6 ay
miatlı olacaktır. Kitler hastanenin talebi doğrultusunda parti parti teslim edilecektir. Reaktifler ve
kitler son kullanma tarihinden l ay öncesinden firmayjhabeİ vermek kaydıyla miktarı ne olursa
olsun firma tara ndan uzun miatlılarla değiştirileceİ<tir. Reaktifler ve kitlİrin ve kitlerle iltİü
standart ve kontrollerin hatalı §onuç vermesi dunımunda bu kitler firma tarafından yenileri-ile
değiştirilecektir.

9- Gerektiğinde kitlerin o/o2ü(yiıın) fazlası alınabilecektir.

lO-Kan grubu, Yenidoğan Kartı, İndirekt Coombs, Cross Match kartlannın saklama koşullan oda
sıcaklığında değilse kaıtlar saklama koşullanna uyguıı firma tarafından ücretsiz g"tiriı"r, en az
500lt. Hacimli alarm sistemli CE belgeli kit saklamİ dolabında saklanacaktır.

l l-İhdede belirtilen test milıiarlanmızbitinceye kadar cihazlar hastanemizde bulundurulacaktır.
l2-Kartlar tizerinde lot numaralan bulunmalı, tilm reaktifler orijinal ambalajlannda olmalıdır.
l3-Her ttirlü onarıp_ §a9ll (yedek parça düil) ücretsiz yapılacaktu. Voltaj değişiklikleri ve

kullanım hatası dalıil olmak Llznte ttim onanm bedelleri ucİetİiz yapılacaktr.
14, Arıza durumunda haber verildikten sonra en geç 24 saat içinde müdatıale edilecek, €n geç

anzadan 48 saat soıırasına kadar anza giderileceklir. Eğet arıza giderilemiyorsa cihazın y"rTo.
emanet cıhaz bırakılacaktır.



ls-PiPet uct1 tiiP gibi sarf malzemeleri kan merkezinin istemi doğrulfusunda sınır gözetrıeksizin,ücretsiz olaıak karşılanacaktu.

lGCihaan kurulumu ve montajı firmaya aittir. Deneme esnasında harcanacak kit ve solüsyonlarücretsiz olarak karşılanacaktır.

l7- Testlerle ilgili eğitim desteği mutlak suretle verilecekiir.
l8'Test kartlanrun tek tek kontoliintin miımkiın olmayacçından bozuk veya hatalı iiriinlerinyenileri ile değiştirilmesi kabut e.dilıııelidir.
l9-Birim fiYatına göre kartlar arasında tiiketim miktarına bağlı olarak değişim yapılabilecektir.

B- REAKrİrı,pnn eİr ruıoıİK şARTNAME
l- ABO Forward+ Röverse Kan Grubu Kartı

a) kartlar içerisinde bulunan antikorlar monoklonal olmalıdır.
b) Forward kan gnıbuna bakrrıak iqı1 AıBlAB/D(vl-)D(vl+) ctl mikrotiipleri bulurımalıdır.Gerekli reaktifler mikrotiipler içerisinde lıaar olarak-buİıuunalıdır.
c) Kartta bulunan anti D tiiplerinden ir tanesi Dvl ve 

_D,ryo de diğer zayıf varyantlannı tespitedebilecek IgGFIgM yapıda antikor kanşımlı reaktifler içermefiİir.
d) A/B Röverse kan gnıbuna bakıııak için iki adet nötal tiıp bulunmalıdır. Forwaıd ve RöverseGruplama testleri aynı kartlarla yapıİabilmelidir.

e) Röverse gnıPlama iÇin gerekli süspansiyonlan aylık periyotlarla iinitenin sarf miktanna göreilgili firma taIafindan ücretsiz olarak temin edilmelidir. 
-

2- Cross Match(çapraz uyguııluk) Kartı

a) kartıar içerisinde bulunan antikorlar monoklonal olmalıdır.
b) Kart İizerinde aYnı anda tek bir kartla alıcının ve donöriin ABo/Rh kan gruplannın sonkontoltinü YaPabilmek iÇin gerekti reaktifleri içeren miktottipler.*ın1ıı ve coombs reaktifli

cross match testlerini yapmaya uygun mikrotiıpıer bulunmalıdır.
c) Kartta bulunan anti D mikrottipü Dvl ve D'nin diğer zayıf varyantlannı tespit edecekniteliiıe IgG-IgM cinsi antikor kanşımı içermelidir.

3- Yenidoğan (Kan Grubu+Direct Coombs) Kartı

a) Forwaıd kan grubuna bakmak için aynı kaıt İDerinde NBlABID(vl-)D(vl+) ctlmikrotiiPleri ve IgG/AhG mikrotiıpleri bulunmalıdır. Gerekli reaktifler'.iı.rompı",
içerisinde hazır olarak bulunmalıdır.

b) Bir kart tlzerinde birden fazla hasta çalışmayacak dtDende olmalıdır.

4- İndirekt coombs kartı

a) Erızimli ve coombs reaktifli ortamda antikor taıama (indirekt Coombs) testi yapmak için
kart uzerinde gerekli reaktifleri içeren mikrotiipler bulunmalıdır.

b) Tarama iŞlemi en az ikili veya üçlü hücrelerle çalışmaya uygun olmalıdır.
c) Firmalar hücreleri dtizenli olarak istenilen miktarlarda ücretsiz olarak temin edecekıir.



c_ cirıaznv MoNTAJI

C,ı, Cihazlann montajı_firmaya aittir. Cihazlar kurumun gösterdiği yere ücretsiz monte edileceliir.Banko iizerine YerleŞimli olan ve orijinal taşıyıcı 

'-d; 
masası bulunmayan cihazlar için cihazınorijinal boYutlanna uygun masa banİosu ııgiıİ n-rlrnr.aan temin edilecektir.

C,2. Cihaztann Çu!:ŞT^: için gerekli elektrik, s} gibi altyapı tesisatı kurıııTı tarafindansağlanacaktır, Eleknik kesintilerin farşı gerekli tıjederiİ ıınması, kesintisiz güç kaynağı teminifirmaya aittir.

c,3, sistem için laboratuarda herhangi bir dtDenleme veya altyapı değişikliği gerektiği takdirdefi rma tarafindan bu karşılanacaktır.

C,4, İhaleYi alan firma 2 adet;sırtlığı bulunan tekerlekli, dönebilen laborafuar desk sandalyesi teminedeceitir.

n_ nĞİrİıvı

D'ı' Cihazı kullanacak Personelin eğitimi fırma tarafindan sağlanacaktu. Eleman sayısııunbelirleıımesine, eğitimin kimlere veritiegin.;Ğfthl" yeterli olup olmadığına kurum kararverecektir.

D'2, cihaan kullanım oze|lİkl9ri, günlük ve aylık bakım kıırallan ile teknik özellik ve uyanlannkaPsaYan TtirkÇe YazıımıŞ bir kılaİız olmalı, 6u ı.rıaĞ yaalıve elektronik ortamda laboratuarateslim edilmelidir.

E_ GARANTİ VE TEKNİK SERVİS

E't' Cihazlar, kullanılacak ParÇalr dahil sözleşme siiresince ücretsiz olmak kaydıyla gararıtiliolacaktır.

E,2, Arıza dıırumı,uıda .f4 strıt iÇinde müdüale edilecek, onanlmayan cıhaz 48 saat içinde firmatarafindan Yedek 
_bfr :.i.h-_jıe aigŞtırılecektir- g, g;untı hem satıcı herndistribütör tarafindanverilmeli ve taahlıüt edilmelidir. Bu yapılın.^" h; "f;y* test maliyeti kadar ceza tideneceiiir.

E,3, cihazlar ilgili mevzııat hükümlerine göre ahedite edilmiş kalibrasyon laborafuarlan tarafındankalibre edilmiŞ olmalıdır. Firmalar uĞunıa iÜiiİ tıluriryo" 6;; cihazın mıüıyenekomisyonunca teslimi suasında hastaneye vermek zorundaür.

F_ I(ABUL VE MUAYEıIE

F,l, Cihazın mııaYene ve kabulü hastanemizin mııayene ve teselliim komisyonunca yapılacaktır.

F,2, MuaYene sırasında firma yetkilileri mutlaka bulunacak, cihazın şartuımeye uygunluğukonusunda tereddüt ortaya çıkarsa muııyene komisyonu ikna oluncaya kadar deneme kullanımıyapılacaktır.

İ*#run:HT,T* 
her tİirlü çalışmanın tiim masraflan ve doğabilecek hasarlann ytıktimltılüğü


