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SağIık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan ABo FoRwARD+nÖvensn I(AIY4734
yazılıGRIrBU I(ARil ALIMI işi SayıIı Kaırıu İhale Kanunun 22lD maddesi kapsamında alınacak olup; sözkonusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 20l 09 /2O2l tarıh ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satınalma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine izi rica ederim.

Bilgilerinize aız ederim.
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§ırı No Malın Adı
ABo ı(Ar{ GRuBu
KARn AuMı

Birimil
1(xı0 ADET

Dr.Vedat

NOTLAR:
-Tekliflerin en geÇ son teklif verme tarihi ve saatine kadar Sahn alma birimine veya görevlilere verilmesigerekmektedir.
- }k|ifl:rt pk*, veyaya* ile) KDV hariç TLolarak diizenlenecekıir.
'Eksik doldurulan İİzerinde kazıntı silinti ve o!ız9Jtne y"p,ı"";.lifler değerlendirmeye a1ınmayacakiır.- Malın TÜ: göre.UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen İ"1.1İn", değertendirme dışı bırakılacaktır.- Odemeler 90 g."un içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
-'AlımlarhEPl//v*ww.agiihale.gov.trle-posta adresliAğn Va'ili!İİh;ytınetım Sisteminden de ilanedilınektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e'Posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta Ürina.n de ilan edilmektedir.



MAıIUEL sİsTEıvı iı,t JEL saNrnirücasyoN rnı<Nix şARTNAıvınsi
A_ GEIvEı öznııiı<ınR:
l- Teklif edilen sistem Jel santrifitgıısyon metoduna göre çalışmalıdır.
2- Test kartlan kullanılmadan önce herhangi bir hazırlık evresi olmamalıdır.
3- Test kartlan iÇerisinde bulunan reaktifler (ABo/Rlı/I(ell vb.) monoklonal olnalıdır.
4- Alınacak test miktarlan aşağıda belirtilmiştir.

MİKTARI BiRiM

Test
l- ABO Forward+Röverse Kan Grubu Kartı t.000

2- Kitlelerle birlikte sistemin kullanımına uyguıı olarak aşağıda teknik özellikleri belirtilen

ıOir) adet en az24kartkapasiteli gg}/tl00 prm dönebilen santrifiijü;
ı(bir) adet en az 12kaıtkapasiteli 37o ısıya sabit ir*tibatör;
ıoir) adet l0-25-50 mikron ardış* pipetleme yapabilen pipetör;
ıoir) adet dispenser ve dispenser holder ücretsiz olarak verilmelidir.

3- Kitler teklif edilecek cihazla uyumı} kup{_, ye orijinal ambalajlannda ve hangi testler içinkullanılacağı belirtilmiŞ olnıalıdır.. Ttım 
'tll.rln 

ad, marka, ambalaj, tiretici firma ve iiJke,saklama koŞulln, 
_ 
raf ömriı gibi özelliklerin yer aldığİ bir tu'Üo ,. kitlerin orijinalprospektiislerinden birer adet sunulmalıdır.

4- Yiıkleniciler teklif edecekleri kart formasyonunu yazılı olarak belirtecekler ve teslimatlanneksiksiz olarak yapılacağına dair yazılıolarak taalıhulıame vereceklerdir.
5- SözleŞme siİresince alınan reaktifler ve kitlerin miatlan teslim tarihinden itibaren en az 6 aymiath olacakİır. Kitler hastanenin talebi doğrulfusunda parti parti teslim ediıecektir. Reaktifler vekitler son kullanıııa tarihinden l ay öncesin]den nrmaya ııauer ,"r."ı, luvJıyla miktan ne olursaolsun fimıa taıafından uzun miatlılarla değişürileceİ<tir. Reaktifler ve kitlirin ve kitle;le iüili

standart ve kontollerin hatalı sonuç ,e*"İİ durumunda bu kitler fırma tarafından yenileri-ile
değiştirilecektir.

6- Gerektiğinde kitleri n %2il(yirmi) fazlası alınabilecektir.
7- Kan grubu, Yenidoğan Kartı, İndirekt Coombs, Cross Match kartlannın saklama koşullan oda

ry$lğ_ınaa değilse kaıtlar saklama kgşy|lanry uygun firma tarafindan ücretsiz getirilen en az
500lt. Hacimli alarm sistemli CE belgeli kit saklamİdolabında saklanacaktır.

8- İhalede belirtilen test miktarlanmız bitinceye kadar cihazlar hastanemizde bulundurulacaktır.
9- Kartlar tizerinde lot numaralan bulunmalı, tiim reaktifler orijinal ambalajlannda olmalıdır.
lo-Her tİirlü onanp_ Pea9ll (yedek parça düil) ücretsiz yapılacaktır. Voltaj değişiklikleri vekullanım hatası datıil olmak iizere tilm onarım bedelleri tıcİetsız yapılacaktır.
ll'Anz,a durumunda haber verildikten soıua en geç 24 saat içinde müdüale edilecek, en geç

anzadan 48 saat sonri§ına kadar anza giderilecİl<ılr. Eğet arıza giderilemiyorsa cihazın y.rTn.
emanet cihaz bırakılacaktır.

l2-PiPet Ycu, tİiP gibi sarf malzemeleri kan merkezinin istemi doğrulfusunda sırur gözetmeksizin,
ücretsiz olarak karşılanacaktır.

€.

*
€.

a



"-f*ffi:ffilffit;Ll}fli firmaYa aittir. Deneme e§nasında harcanacak kit ve soıüsyonıar

14-Testlerle ilgili eğitim desteği mutlak suretle verilecektir.
ls-Test kartlannın tek tek kontroliintin.Tprkü, olmayacağından boaık veya hatalı tirilnlerinyenileri ile değiştirilınesi kabul edilmelidir. '
l6-Birim fiYatına göre kaıtlar arasında ttiketim miktanna bağlı olarak değişim yapılabilecektir.

B- REAKTİFLERE aİr rprışİK ŞARTNAME
l- ABO Forward+ Röverse Kan Gnıbu Kartı

a) kartlar içerisinde bulunan antikorlar monoklonal olmalıdır.
b) Forward kan gnıbuna bakıııak için A/B/AB/D(vl-)D(vı+) ctl mikrottipleri bulunmalıdır.Gerekli reaktifler mihotiipler içerisinde tuo, oıu.ut bulunmalıdır.
c) Kartta bulunan anti D tiİplerinden ir tanesi Dvl ve D,nin de diğer zayıf varyantlanru tespitedebilecek IgGFIgM yapıda antikor kanşımlı ,.uı.tifl., içermeıijir. 

--'

d) A/B Röverse kan gnıbuna bakııak için iki adet nötral tiip bulunmalıür. Forward ve RöverseGruplama testleri aynı kartlarla yapıİabilmelidir.

e) Röverse gruPlama iÇin gerekli süspansiyonlan aylık periyotlarla tinitenin sarf miktanna göreilgili firma tarafindan ücretsiz olarak t .ın.aiı-.iıaır.

C_ CİHAZIN MONTAJI

C,ı, Cihazlann montajı firmaYa aittir. Cihazlar kurumun gösterdiği yere ücretsiz monte edilecektir.Banko tDerine YerleŞimli olan ve orijinal taşıyıcı b-k;;;ması§ı bulunmayan cihazlar için cihaanorijinal boYutlanna uYgun masa bankosu llgill firma tarafınaan temin ed.ilecekıir.

C,2, Cihazlann ea|P9as1 iÇıl gerekli elektik, su gibi altyapı tesisatı kurum tarafindansağlanacaktır, Elektrik kesintilerin karşı gerekli onlemleriİ alrnmasr, kesıntısiz güç kaynağı teminifirmaya aittir.

c,3, sistem için laborafuarda terhangi bir dtDenleme veya altyapı değişikliği gerektiği takdirdefirma tarafindan bu karşılanacakhr.

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

»_ nĞiriıvı

D,l, Cihazı kullanacak Personelin eğitimi firma tarafindan sağlanacaktır. Eleman sayısııunbelirlenmesine, eğitimin kim-lere verileİeğine ve egitimin yeterli olup olmadığına kurum kararverecektir.

D,2, Cıhazın kullanım_ özellikleri, günttık ve aylık bakım kurallan ile teknik özellik ve uyanlannkaPŞaYal TtirkÇe YazılmıŞ bir kılavuz olmalı, 6u kılavuz yaalı ve elektronik ortamda laboratuarateslim edilmelidir



E_ GARANIİ vr rnrıvir snnvis
E'l' cihazlar, kullanılacak ParÇalar dalıil sözleşme stiresince ücretsiz olmak kaydıyla garantiliolacaiiır.

E'2' Arıza durumunda 
.?q oü iÇinde müdatıale edilecek, onanlmayan cihaz48 saat içinde firmatarafindan Yedek bfo :.i.h-.j!: {.giştı.iÇ.eı.tır, g, u;;ı ır.. ,utr., i"riaioribütör tarafindanverilmeli ve taalıhüt edilmelidir. gİ yapıım-o n-. uf*Ö test maliyeti kadar ceza ödenecekıir.

E'3' Cihaztar ilgili mevzuat htikiimlerine göre akredite edilmiş kalibrasyon laboratuarlan tarafindankalibre edilıniŞ olmalıdu. Firmalar bĞrrı" -ıgiii 
t.İlurirv", ;;ffi;; cihazın muııyenekomisyonunca teslimi sırasında hastaneye vermek zorundadır.

F_ KABUL VE MUAYEhIE

F.l. Cihazın muayene ve kabulü hastanemizin muııyene ve teselltim komisyonunca yapılacaktır.

F'2' MuaYene sırasında firma Yetkilileri mutlaka bulunacak, cihaan şartıarrıeye uyguııtuğukonusunda tereddüt ortaYa Ç*arsa muııyene komisyonu İı.nu oluncaya kadar deneme kullanımıyapılacaktır.

[*#ffi;:ffi:* her tiirlü Çalışmanın tiim masraflan ve doğabilecek hasarlann yııktımlüüğü

Sal-r.]- /eu.tL


