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1.1. Vitamin 86 testi iÇiıı firına HPLC cihazı kuracak veya laboratuvarımızdaki mevcut IIPLC
cihaz için teklif verecektir,

1,2. İhaleYe katılan firınalar kuıumuır talebi doğrultusunda laboratuarda teklif ettikleri cihazların
demosunu yapacaktır. Firınaya yapılacak yazıh bildiriyi takiben 30 gün içerisiııde cihazıkuracaktır.
Demo ÇalıŞması sırasında testiıı aıralitik perforınaırs değerlendirmesini yapabilmek için klavuzlarda
belirtilen Şekilde valide kitler için yapılması gereken verifikasyon (tekrarlanabilirlik, doğruluk, rapor
aralığı ve referaırs aralık) çalışması.oıı gün içinde yapılacaktır. Demo sırasındaki tiim giderler 1ı<ıt, sarr
malzeme vb) firmaya ait olacaktır. İstekliler kitlerin valide olduğunu belgeleyeceklerdir.

1.3. Tüm kitler orijinal ambalajı içinde ve açılmamış olarak teslim edilecektir, Kitler üzerinde
üretici firmanın orijinal etiketi, üretim serino,su, saklama koşulları ve son kullanma tarihi
buluıracaktır.

1.4, Laboratuard a efl aZ 3 aylık kit ve sarf stoğu bulundurulacak şekilde ııalzeıne teslimatı
yapılacaktır.

1.5. Kitler hastaıre tarafiırdan yapılacak olan talebe göre paıtiler halinde teslim edilecektir. Kitler
teslim tarihinden itibareıi en az 6 ay miyadlı olacaktır.

1.6. Yüklenici cilıazın ve kit]eriır Sağlık Bakaırlığı T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına
(TİTUBB) velveya ÜlS (Ürtln Takip Sistemi)ye kayıtlı olduğuna dair belge verecektir. Kitlerle
birlikte orijinal aplikasyon prospektüsleri basılı ve CD fonnatında verilecektir.

1.7. Kitlerle birlikte, kitler kullaıııldığı sürece gerekli kalibratör ve kontrol materyali (laboratuar
soruınlusunun isteYeceği ııorına] ve patolojik düzey koırtrol serumu) yüklenici tarafindan ücretsiz
verilecektir, en az altı aylık iç kalite kontrol serumu aynı lot numaralı olacaktır.

1.8. Kalibratör, kontrol ve sarf ınalzeıneler kitlerden bağımsız olarak sipariş edildiklerinde sipariş
tarihinden itibaren en geç (30) gün içinde tesliın edileceklerdir.

1.9. SözleŞme süresiırde alııraıı kitler, soıı kullanına tarilıindeıı üç ay öııce lıaber vermek kaydıyla
yüklenici tarafındaıı uzun miyadlılarla değiştirilecektir.

Kısım
Sıra No Test (kit) Adı Test sayısı

1 1 Vitamin B6 300

Toplam 300

Prof,Dr,
Pıof
T.A.

Dip.



1.10. Yüklenici, zamanında teslim edemedikleri kitler için laboratuardan istemde bulunulan testleri
laboratuar sorumlusunun onaylayacağı bir laboratuarda aynı cihazlarla çalıştırıp sonuçlarını
laboratuarım va ayfl gün ulaştırmalıdır.

1 ,1 1 , Teklif edilen kit ve cihazların marka ve model beyanları verilecektir,

1.12. Bu sistemi kuraıı firırra sistemin tenıizliği ve bakımında kullanılacak olan kimyasalları
(izopropil alkol, ınetanol vb) ücretsiz temin edecektir.

1.13. Testlerin çalışması ve raporlaııması için gereklitüm kiınyasa]ve sarf malzemeleri(ependorf
tüP, Printer kağıdı, priırter, kartuş, tüp, vial, iırsört, ph kağıdı, pipet, pipet ucu) yüklenici tarafından
ücretsiz sağlanacaktır. Malzemeler tek kullanımlık olacaktır.

1 .l4. Cihazlar voltaj değişikliğiııden etkilenıneıneli ve çahşmanın kesiııtisiz devam etmesi için
yeterli enerjiyi sağlayacak özellikte güç kaynağı verilme]idir.

1.15. Tüın testler için laboratuvarın tercih edeceği bir uluslararası dış kalite kontrol programına üye
olunacaktır (Sözleşmeyi takiben bir ay içinde programa üye olunduğunu bildirir belge laboratuar
sorumlusuıra iletilecektir)

1.16. ÇalıŞmalar için gerekli su baıryosu, saırtrifiij, derin dondurucu, pH metre, klima sistemi vb
firma tarafından sağlanacaktır. Yüklenici laboratuvarın istediği marka 6 adet 20-200 uL lik, 4 adet
100-1000 uL lik ve üç adet otomatik rezervuar pipeti ticretsiz temin edecektir.

1.1'7 , Sİstemi oluŞturaıı bütiln cihazlar 220Y -230 V ve 50 Hz şebeke voltajı altında çalışabilmelidir.

1.18. Cihazın dizayn, test, koı'ıtrol ve muayenelerinde gerekli tüm araç gereç, sarf malzemesi
giderleri firına tarafından ücretsiz karşılaıracaktır.

1,19. Cihaz nakil, koııtrol, muayene ve kurulum esırasında meydana gelebilecek kazave hasarlardan
satıcı firma sorumlu olacaktır.

L20, Cihazın kullanllabilmesi için kurulacağı oıtamın uygun hale getirilmesi için her türlü alt yapı,
kurulum iÇin gerekli bağlaııtı parçalarıırıı-ı teıniıri, nakliyesi ve montajı firma tarafindan ücretsiz olarak
yapılacaktır.

1.2L Kit verimliliği Yılda bir laboratuar tarafından lıesaplanacak, %100'ün altında olan kayıplar
firma tarafıırdan karŞılanacaktır. Cihaz arızası nedeniyle olan test kayıpları söz konusu olduğunda,
laborafuar sorumlularıı-ıın futtuğu tutanak ve firma teknik servisinin raporları dikkate a|ınacak, arıza
boYunca ve teknik ekibin bakımı sırasıııda harcaııaıı kayıplar ayrrcaücretsiz karşılanacaktır.

1,22. Bir sonraki ihale soııuçlantncaya kadar ve ııevcut kitler kullanıldığı sürece cihazlar en fazla 4
ay laboratuv arımızda kal acakt ı r.

l,z3. Kullanım duruınuna göre kitler biriın fiyatları üzerinden birbirleriyle değiştirilebilmelidir.

2. IIPLC sİsrnıvrİ TEKNİK Öznrr,İı<ınnİ

2.1. HPLC cihazı Degasser, pompa, otosaınpler, kolon fırını, uygun dedektör veya dedektörlerden
oluşmalıdır.

2,2. HPLC cihazının pompa akış hızı 0.001 ml/dk artışlarla 10 mlldk'ya kaclar ayarlanabilmelidir.

2.3. Cilıazda Pompa, otosaınpler, koloır fırıırı ve cledelttör üııitelerinde sızıntı dedektörü bulunmalı,
kaçak durumunda kullanıcıyı ses ve görüntii ile uyarmalıdır.
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3. CİIIAZIN BAKIM, ONARIM, YEDEK rARçA, SARI MALZEME, TEKN1K D9KüMAN

3.1. Cihazın bakım-onarıını, parça vs. ilıtiyaçları kullaırıldıkları sürece, yüklenici tarafindan
ücretsiz olarak yapılacaktır. Yükleııici, sisteııiır arızalaııınası durumuııda kendilerine yapılan bildirimi
izleyeıı iki saat içerisiırde arvaya ınüdalıale ederek sistemi çalıştıracakt:r.) arızanıngiderilmesi için
YaPılacak çalışmaııııı 24 saati aşması duruınrıırda çalışılamayan nuınuneleri ISO belgeli bir
laboratuarda aynı cihaz|arla çahştırıp, soıruçlarını laboratuvarımlza ayil gün ulaştıracaklardır. Gçciken
her gün iÇin sözleşme bedeliniır binde 1'i kadar para cezasını hastane döner sermaye saymanlığına
ödeYecektir, 48 saat içinde yapılamazsa yükleııici 20 gün içerisinde yeni bir sistemi laboratuara
kuracaktır.

3,2, İstekliler, kendi bünyelerinde veya yetkili satıcısı oldukları ana ithalatçı firmanın bünyesinde
Ankara'da teknik servisiıriıı buluı-ıdı.ığuıra dair belgeyi veya iha]e üzerinde kalması halinde,
sözleŞmenin imzalanmasını takiben 30 (otuz) takvim günü içinde Ankara'da teknik servis kuracaktır.

3.3. İstekliler, kendi bünyelerinde veya yetkili satıcısı oldukları ana ithalatçı firmanın bünyesinde
ÇalıŞtırılan veYa kuracakları tekııik servis bünyesinde çalıştırılacak olan en az bir teknik personele ait
kiml ik bi lgi lerini sözleşme imzal andıktan s onra idar emize verecektir.

3,4, İstekliler, Aırkara'da yerleşik olan veya ihale uhdesinde kalması halinde Ankara'da kurmayı
taahhüt ettiği teknik servis bünyesinde çalıştracağı en azbir adet teknik personelin, teklif edilen
sistemi kaPsayan ve ürçticisi tarafından verilen teknik servis eğitimi aldığına dair teknik servis eğitim
seıtifi kasını vereceklerdir.

3,5. İstekliler, teklif ettikleri kitlerin ve cihazın satışı için üretici firmadan aldıkları noter tasdikli
Yetki belgesiniteklif dosyasıyla vereceklerdir. Ayrıca ihale dönemi içerisinde temsilciliğini
kaybetmesi halinde dönem sonuna kadar kit temiıı edecektir.

3,6. Cihazın günlük, haftalık, aylık, 6 ay|ık ve yıllık bakımlar sırasında neler yapılması gerektiği
ile ilgili bakım Çizelgesi firına tarafından lrazırlanmalıdır. Forınlar tarafımızdan takip edilecek ve
firmaYa ait bakımlar yerine getirilmediği takdirde en geç onbeş gün içinde yapılmasİ sağlanacaktır.
Yapılmaması lıalinde resmi işleınler başlatılacaktır.

3.7, Cihaz kurulduktan soırra cihazın yaşı, hizmete giriş tarihi, seri numarası, hangi firmaya ait
olduğuna dair bilgiler velveya belgeler laboratuarda cilıaz dosyasııra konulmak üzere laborafuar
sorumlusuna iletilmelidir.

3.8. Yüklenici tüm reaktif ve cilrazda kullanılan diğer solüsyonlar için Türkçe malzeme güvenlik
bilgi formlarını (MSDS) basılı ve klasörlenmiş halde laboratuara teslim edecektir.

3.9. Teklif edilecek cihazlarııı lralen üretimde olduğu ve çihazın ihale süresi içinde on yaşının
altında olduğu belgeleıiınelidir. Bıı durumu gösterir, ilialeırin yapılacağı yıla ait üretici firmadan
alınmıŞ belgelerin ıroter onaylı sureti ihale dosyasıırda sunulınalıdır, Ayrıca bu belgeler muayene
aşamasında da ilgili koınisyoıra suırulacaktır.

4. CİHAZIN MONTAJI

4.1.Tüm Cil-ıazlarııı ınoııtajıı-ıdarı firınalar sortıınlı.ıdtır. Cilrazların çalışabilmesi için gerekli tüm tesisat
(elektrik, stı, alt yapı) firma tarafından kurtılacaktıı.. ç
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4.2,Cihaz|arının yerleştirileceği laboratuvardaki gerekli düzenlemeler ilgili firma tarafından ücretsiz
olarak yapılacaktır,

5. ciHAzIN nĞirirvı

5.1.Sayısı kurum tarafıııdaıı beliıtilen persoııele cihazve diğer ürünlerle ilgili teorik ve pratik eğitim
verilecektir, Bu eğitimle ilgili tüın sarf ve diğer giderler firma tarafından ücretsiz olarak
karşılanacaktır. Bu eğitiın kuruınuıı talebi doğrultusunda gerektiğinde ücretsiz tekrarlanabilecektir.

5.2.Eğitim verilen tüm persoırele sertifika düzenlenııelidir.
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