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Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı KOAGt LASYON ChAZI ALIIVI işi 4734
Sayılı Kanıu [ıale Kanunın 22|D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve
toplam fiyatının}O/O8,lzİzl tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma
yada di}radindh@gmail.com adresine göndermenizi rj.ca ederim.

Bilgilerinize an ederim.

ine elden teslim edilmesi

ıdari ve Mali Hiznıetler
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ı PROTROMBİN

zAMAN ı ( KoAG Ü ıoıtı rrne )

ı(n0 ADET
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NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayrr ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecekiir.
_ Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve diizeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacakiır.
_ Malın tiirüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 giin içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ - Alımlar http://www.aeriihale.gov.trle-posta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilınektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e_posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alunlar e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.
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A. KONU: Diyadin Devlet Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laborafuvan için temin edilecek
kitler ve kitler ile birlikte verilecek koagülasyon cihaanın alımına ilişkin hususlan
kapsamaktaür.

B. KULLAıIILACAK REAKTİFLERİN ve CIHAZLARIN Öznııİrınnİ
l. Alımı yapılacak olan kitlerin ismi, istenilen miktarlan ve aşağıda gösterilmiştir.

2. Kurulacak cıhaz açık sistem ve yan otomatik olmalıdır. Cihazda, 37 oC'de ölçilm
yapabilen en az iki adet ölçilm kanalı bulunmalıdır. Eğer laborafuvarda mevcut bir
sistemleri varsa ona da teklif verilebilir.

3. Cihazda PT, APTT testleri çalışılabilmelidir. Cihaz Protrombin Zamanı @T) sonuçlannı
saniye, % aktivite ve INR olarak, APTT sonucunu ise saniye olarak verebilmedir. ISI
değeri 0,8- 1,3 aralığında olmalıdır.

4. Analizöriln test çalışma kanallan kullanıcının isteğine bağlı olarak çalışılacak teste göre
progranılanabilıııelidir.

5. Sonuçlar hem ekrandan hem de yazıcıdan alınabilmelidir. Gerekli durumlarda ciIıazhata
mesajı vererek kullanıcıyı uyarmalıdır.

6. Teklif edilen cihazhalen tiretimde ve teklif edilen kitlere tam uyumlu olmalıdıı.
7. Satın alınacak kitlerin tarıarrıı kullanıhncaya kadar, cıhaz ücretsiz olarak laboratuvara

kurulacak ve bu stirede firmanın aidiyetinde kalacaktır. Kitlerin tamamı kullanıldıktan
soııra cihaz fırmaya iade edilecektir.

8. Cihazda testlerin çalışabitmesi için gerekli olan ffifğ§ (ikibinbeşytız) adet uygun sitrath
kan alma tiipleri (steril, vakumlu, sarıniftlje dayanıklı, l3x75 mm boyutlannd4 1.8-2 mL
hacminde, l/9 oranında sodyum sitat içeren, sitat ve plastiğin tepkimeye girmesinin
önleyecek şekilde çift cidarlı, tizerindeki etikette CE ve sterilite işareti, son kullanma
tarihi ile lot numarası bulunan tüp) ücretsiz temin edilecektir. Kan alma işlemi için gerekli
olan tiip sayısı kadar vacutainer iğne ucu ve yeterli miktarda holder istenilen ttiplerle
birlikte ücretsiz olarak gönderilecektir. Verilecek kan tiipleri, iğne uçlan ve holderlar
laborafuvarda demonstasyonu yapılarak uygun göriiliirse kabul edilecektir. Kullanım
esnasında bu malzemelerde görtilebilecek her ttlrlü soruıı, laboratuvar sorumlusu
tarafindan ytlklenici fırmaya bildiriliı ve bu malzemeler, yenileri ile veya laborafuvar
sorumlusu tarafından uyguıı göriilen farklı bir marka malzeme ile derhal değiştirilir.

9. Laboratuvar uzmıuu gerekli gördüğü takdirde firmaların demonstrasyon yapmalan
gerekmektedir.

No SUT Kodu Tetkik Adı Test Miktan
ı Ll06430 protrombin

(Koagtilomete)
zamanı ffiffi0 @in adeQ

2 LlOt050 APTT {fu00 Oin adet)

ll4



l0. Tilm kitler tlretici firmaya ait orijinal etiketi taşımalı, etiketin tizerinde son kullanma
tarilıi, seri numarası, barkodu ve saklama koşullan belirtilmiş olmalıdır. Katılımcılar
kitlerin hangi prensiple çalıştığıru ve tiretildiği firma isimlerini, kaç testlik ambalajlarda
olduğunu ve ilk kullanımdan itibaren ne kadar siire ile stabil kaldığını belirteceklerdir.

ll.7-amanında bitirilemeyen kitlerden oluşacak zıırürın en a?a indirilebilmesi için kitler
laboratuvann ihtiyacı doğrultusunda en küçtik ambalajında olmalıdır.

l2. Laboratuvar tarafindan test parametesinde güvenilir sonuç alınamadığına (doğru ve futarlı
olmayan sonuçlar, yiiksek o/oCV, tekrarlanabilirlik hatası gibi) ve/veya internal ya da
ekstemal kalite kontrol sonuçlannda veya kalibrasyon değerlerinde uygunsıızluk tespit
edildiğinde, o parametenin devamlılığı için laborafuvann uygunluk vereceği bir başka
cihaz velveya kit ve her ttirlü sarf malzemesi ile yedek parça ytiklenici tarafından temin
edilmek zoruıdadır. Ytiklenici, cihaz ve testlerin çalışılması için gerekli olan tiim sarf
malzemelerini standartlara uygun koşullarda sağlayacaktır.

13. İnternal kalite kontrol çalışması her test için her gtin en az 2 seviyede çalışılacaktır.
Kontol materyalleri, cihaz ve kitlerle tam uyumlu çalışabilmeli, kapalı orijinal
ambalajlannda olmalıdır. Etiketleri tizerinde, lot numaralan, son kullanma tarihleri ve
saklama koşullan bulunmalıdır. Ytiklenici futanak ile uygunsuzluğu tespit edilen
materyalleri geri alarak, laborafuvar rızmanının uygun gördüğü yenileri ile değiştirıııek
zorundadır.

14. Teklif veren firmalar en az iki seviyeli "İç Kalite Kontol" materyallerini ücretsiz olarak
karşılayacakhr.

15. Bütün analiz sonuçlan yazıcıdan hasta baanda kantitatif detayh rapor olarak
alınabilmelidiı. Hasta raporunda teste ait birim ve normal değer aralıklan verilmeli,
anormal değerler işaretlenmelidir.

16. Kurulacak cihazın hastanemizin kullanmakta olduğu otomasyon sistemine uyumlu ve
LİS'e bğlanabilir olması gerekmekiedir. Bu bağlantı ytiklenici firma tarafından ücretsiz
sağlanmalıdır.

17. Cihaan yukanda belirtilen kitlerin kullanılabilmesi için gereken her ttlrlü sarf malzemesi
(kontrol, kalibratöı standartlar, reaksiyon küvetleri, örnek kaplan, yıkama solüsyonlan,
tampon çözeltiler, yaacı kağıtlan veya A4 kağıdı, yaaıcı şeritleri vb.) orijinal ambalajlan
içerisinde ihale bedelinden başka hiçbir ödeme talep edilmeksizin kit stoku tiikeninceye
kadar yüklenici firma tarafindan sağlanmalıdır. Kalibratör veya kontroller laborafuvarca
uygun bulıınmadığı takdirde istenilen kontol veya kalibratörlerle değiştirilecektir.

18. Cihazda çalışılan testlerin kalibrasyonları, cihaz ve kitlerin çalışma prosedtirlerinde
belirtilen aralıklarda ve şartlarda mutlaka yapılacaktır. Aynca laboratuvar rızmaıı gerekli
gördüğü durumlarda kalibrasyon tekran yaptırabilir. Kalibratörler cihaz ve kitlerle tam
uyumlu, kapalı orijinal ambalajlannda olmalıdır. Etiketleri tizerinde, lot numaralan, son
kullanma tarihleri ve saklama koşullan bulunmalıdır.

19. Soğuk zincir gerektiren kit ve sarf malzemeleri teslim edilirken sevkiyat kolilerinin içinde
sıcaklık indikatörii bulunmalıdır. İndikatörü bulunmayan ve uygun ısıda teslim edilmeyen
malzemeler kabul edilmeyecektiı. Teslim edilecek her tiirlü sarf malzemesinin miadı en
azından 6 aylık olmalıdır. Miadı yaklaşan her tiirlü malzeme firmaya l ay öncesinden
haber vermek kayü ile yeni miadlılarla değiştirilecektir. Kitlerin kontrolleri hatalı sonuç
vermesi durumunda, bu kitler firma tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

20. CE veya FDA belgesi ve Sağlık Bakanlığınca onaylı kontrol belgesi bulunmalıdır.
2l. Kitler ve sarf malzemeler "Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazlan Yönetmeliği"ne

uyguıı şekilde tiretilmiş veya iüal edilmiş olmalıdır.
22. Kurulacak cihaz ile kitlerin tamamının ÜrUn ral<lp Sistemi GrSl kaydı bulunmalıdır.

ÜTS kaydını gösteren belgeler teklifle birlikte ihale dosyasında verilmelidir; aksi durumda
yapılan teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
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23.Cihaz prograın arşivleme, QC, istatistik verme özelliğinde olmalıdır ve hastalann dalıa
önceki sonuçlan takip edilebilmelidir.

24. Teklif edilecek cihazın 13 yaşını geçmemiş ve tiretimi devam ediyor olması
gerekmektedir. Bu durum cihazın imalat tarihi ve seri numarasını gösteren cihaz tiretim
belgesi ile muayene esnasında belgelendirilecekiir.

25. Katılımcı firmalar, kitlere ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formlanru (MSDS), ihale
dosyasında sunmak zoruııdadırlar.

26. Sunulan kitler ve çalışılan sistemde tiretilecek her ttirlü kimyasal atığın tatıliye edilmesi,
laboratuvar çalışmasuu engel teşkil edecek sorunlar için gerekli tiım hukuki, analitik
ihtiyaçlar ve tedbirler yiiklenici firma tarafından alınmalıdır.

27. Şartnameye cevap metni teklif edilecek cihaz ve kitlere ait orijinal kataloglan esas
alınarak her maddeye tek tek cevap verecek şekilde haaılanmalı ve ilgiti belgeler dosyaya
eklerımelidir.

c. nĞiriıvı

Cihazı kullanacak personellerin eğitimi firma tarafindan sağlanacaktır. Eğitim alacak
eleman sayısııun belirlenmesi ve verilen eğitimin yeterli olup olmadığına laboratuvar
sorumlusu karar verecektir. Yapılan eğitimler sertifikalandınlacak ve birer kopyası
laboratuvara teslim edilecektir. Cihaz için birer cihaz takip defterildosyası hazırlanacak; bu
defterde cıhaza ilişkin kimlik bilgileri, çalışan teknik elemanlann isimleri, öngörülen bakım
dönemleri ve içerikleri, teknik servis telefonlan gibi bilgiler yer alacak; bakım ve onıınm
kayıtlan diizenli olarak takip edilecektir.

Cihazın Ttirkçe ve/veya İngilizce kullanım kılavuzlan, periyodik bakım çizelgeleri,
iiretim tarihi ve seri numarası ile cihaz yaşııun belgesi cihazın teknik özellikleri ile kullanılan
kit ve sarf malzemelerinin listesi laborafuvara teslim edilecektir.

D. TEKNİK SERVİ§ VE BAKIM

Teknik bakım hizırıeti tiim resmi tatiller dahil 7124 devam edecel«tir. Oluşan sonınun
bildirimini takiben en geç 24 saat içinde müdatıale edilecek,48 saat içinde cihazaait sorunun
giderilememesi durumunda teklif edilen cihazın ayıusı ya da bir tlst modeli ile
değiştirilecektir.

E. KABLJL VE MUAYENE

l. Firmalar tarafindan teklif edilecek cihazın mııııyene ve kabulu hastane tarafından
belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
2. Muayene ve kabul sırasında firma yetkilileri mutlaka bulunacalç murıyene komisyonu
şartnameye uygunluğu ve sonuçlann güvenilirliği hakkında onay verene kadar deneme
kullanımı yapılacaktır.
3. Muayene sırasındaki tiim masraflaı ve doğabilecek hasarlann ytlkilmtülüğü firmaya ait
olacaktır.
4. Muayene kabul sırasında komisyona aşağıdaki belgeler sunulmak zorundadır.

a. Cihazın orijinal operatör kullanım kılavuzu
b. Cihazın orijinal bakım onıınm ve servis kitapçığı
c. Periyodik bakım çizelgesi
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d. Cihaz iizerinde iiretim tarihini gösteren orijinal fabrika çıkış etiketi
e. Teklif edilen büttin tiriinlere ait MSDS (malzeme güvenlik bilgi formu) formlan

5. Kalite standartlan gereği; cihaz kullanıcılannın sertifikası, cihazın kalibrasyon sertifikası,
cihazın bakım aralıklan ve bakım formu, cihazın adı, markası, modeli, tlretildiği ve hizrrrete
girdiği tarih, seri numıırası, kullanım kılanızu, teknik bakım verecek elemanlann listesi, bu
elemanlann eğitim sertifikalan ve arva dıırumunda bildirim yapılacak telefon velveya fbks
numaralarını içeren belgeler her bir cihaz için ayn bir dosya halinde iki kopya olarak
laborafuvar sorumlusuna teslim edilecektir.
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