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1 lL-18 Rat ELlsA Kit 96 test 1 adet

1- Kit rat serum, piazrİla, diğer biyolojik slvl|ar, kalp ve
daanar doku trcrnoienat|anndan ll-'l8'i kantitalif olaİak

tespit edebilmelidir. 2- Kit ELlsA yöntemi ile
Çallşatilmdi, herhangi bi. ön işlem gerektirmemelidi.. 3
: 96 testik ambalaihrda okİıakdl. (12 x 8 $/ell strips). 4

- Kitin alglhma ara|lğl ,l5.6-1000 pg,/ml: has§asiyel:
<1 pdmL o|mahdlr. lntra assay tekadanabilirlik değeri
(cV} %3.9 ve intef assay lekrarlanabilirlik degei (cV)

%3.9 olrİnlldlr. * Kil; ABc Dlluenl BıJfier 1 x 12ml,
Adhesive Plate seal ,| units, Antibody Diluent Buffer 1

x ,12mı, Anti-rat lL-,'8 coated Micropıate (J2 x 8 u,ells)
1 unit, Avidi.FBiotan-Peroxidase complox (ABc) 1 x

,l3ou|. Biotjnylaled anG Ral lL-18 antlbody ,l x 13qJl.
Lvdohilized'recomtİnant Ral lL-18 dandard 2 üals,

saiırjb Diİuent Bufief 1 x 30ml, TMB co|of Developing
Aoent l x 

'oml. 
TMB stop solulıon 1 x 10ml

içemididi . & Kitin p.ospeklüsünde, kullantlan lüm'standar$ann valide edilmiŞ orta|ama absofbans
d€ğeflefi v€rilİl9|idif. 7- Kitin prospeKüsünd€.

ku|lanı[an tüm sİandar{arın konsantrasyonhnna karşı
dde edaıen ab§o.bans değe*n ib çinhiş standan

grafiği bdunrnalldlr. & Kit orijinal ambalajlnda.
aqlrrlamlş olnıal| ve lüm soğuk zincir şarüaaına

uvuhrak teslim edilrİrelidir. 9- Arnbaıailar iizerinde
maita, katalog no ve saldama koşullan buıunmahd|r.
10- Kil|n hllla-nld kdavuzu ve anallz sertfİ€sı baslıl

traıce venkİElidk. 1 1 - Kit teslim edildiği tarihten itiba.en
en az 1 Y|l miadl olmalldlf. ,l2- lhale öncesinde. proje

vüdtii,ii§ü ile muüaka leslirııat ve ürün özelliklefi
(onugJnda qöftişürrıelidir. Bu şarll sağlaramaFn
frmanln allml iplal edilir. li} U.ün stoklu olmal|.

iiDansi takiben 1G.15 günde l€sllm edilebilmolidir. Bu' 
Şart| 6rma teldifinde taahhüt etrnelidir. Bu.şartı

saöıavamavan frmanln aı|ml lotaledilir. 1+ [Jrün on
iiil ay ıiun so.unlan çn garanti|i oftnahdlr. ü.ün

sorunııJ abuğu takdirde gBranli kapsamlnda ücfetsiz
d€ğisiril€ceİ v€ yoni ürün toslimah 2-3 hafta içinde

laolbcakt|r. lfF Teklif edibn kıte aiü belirlilen
aoııiıaiaa ı-duslanrası relerans Yayın|ar olmal|d|r. r6-
Ü,ün arastırma amadl olmaldlr. 17- Yukanda belirtilen

tiim özelliklef ürün datasheelnde va7lh o|mahdlf ve
teldif ve(en firma ürün datasheetini de birtikte

l lbkİıdidir. 1& Tektif veren firma ürünün ku|lanıml lgn
l loknik de§ıek vemelde yükiimlü olacah|r. Teknik
l deslek veİemeyen firmanln üaünü iade ediliİ ve allm
l |Dtd edilir. 19llgilifi.madan gerekliğinde tİnok
l iıumune veva derıo i9enebilir. 2$.Helhangl bif
I rı€d€.üle çaİğtr€yan veya hatalı ürtirıleİi llgiliİrma
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deöistirmevi kabul etmeladir.\^n

2 ıL-1 beta Rat ELlsA Kit 96 test 1 adet

,|- Kit; rat serum, dazma, diğe. biyolojik slvllar, kalp ve
damaf doku homojenatanndan ıL-l8beta'yl kantitatif
darak lespil edebilmelidir. 2- Kit ELlsA ydntemi ile

çaİŞablmeli, herhangi bir öh |Şlem gerektirmemelidir. 3
- 96 tesüik ambalaihrda olmaİdlr ( 12 x 8 weıl strips). 4
- Kilin algllama arahğl 31.}2,000 pg/ml; hassa§yet:

4.0 pg/ml olmakdlr. lnlra assay ve inte. assay
tekarlanabilirlik değeri (cV) %10 olmaİdlr. 5- Kil; 1

aluminum pouch wilh a Mic.ovt€ll Plate (12 stnps of 8
wells eaö) coated wülh polydonal anllbody to ral ll-l

B. 1 vd (70 uL) Bioün-conjugale anlirat lL-1 p
polydonal antibody. 1 vial (150 pL) streptavdin-HRP.
2 üa|s fal ıL-l B slandard lyophilized, 4 ng/ml upon
reconslitution, 1 vlal (12 mL) sample Diluent, 1 vial (5

mL) Assay Buffer concentrate 20x (PBs with 1%
Tween 20. 10% BsA), 1 bottıe (50 mL) wash Buffer
concentrate 20x (PBs with ,l % Tı^,eenD 20}, 1 üal (15
mL) sub§rate solution (tetramelhylbenzjdine), 1 vial

(15 mL) stop solulion (1M Phosphoric acid) 4
Adhesive Films i@rmelidif. & Kitin prospektüsünde,
kullanllan tüm §tandardann valide odilmiş ortalama

absorbans değeİieri verilmdidİ. 7- Kjlin
prospeklüsünde. kullanllan lüm standart|ann

konsantrasyonlanna ka§l eıde edilen absoöans
değerleri ile qziımiŞ slandaİl grafği bulunmalldlr. 8- Kit

oriiinal ambalaİnda. aç|lmamlş olmah ve tüm soğUk
zincir şardanna uyularak teslim edilmelidiı. 9-

Ambdajlar üzefiİlde marka, kalalog no ve aaklama
koŞulbn bulunmalldlr. 1G Kitin kullanlcl klhvuzıJ ve

analiz seftifikasl basllı halde verilmelidi.. l,|- Kit teslim
edildiği ıarihten itibaıen en a2 l yll miadll olmaİd|r. 12-
ihale öncesinde. ofoie yürii{ücüsü iıe mutlaka leslimal
Ve ürün özellik ği kon!§.ünda gönişülmelidir. B!, şartl

sağlayamayan firmanln ahml iptal eiilir. 1} Urün
stoklu olmah, siparişi takiben 1G,15 günde te§lim
edilebiımelidir. Bu şartı firma teklifinde taahhü

el.nelidir. Bu şarl| sağlayarnayan firmanln aİm| iptal
edilir. 14- urün en az 12 ay ürün sorunlafl içjn garantili

olmaldll. u.ün sofun|u olduğu takdirde garanti
kapsamlnda ücrets2 değişl|rilecek ve yeni ünin

teslimatı 2-3 hafra icüMe yapllacakllr. ,1! Teklif odilen
kite ait Hirlllen dokllarda uıuslararasl reterans

yaylnlar olmatıdlr. 16- Ürün araştlrma amadl olmal|dır.
17- Yukanda belirtilen tüm özellıkler ünin

datasheetinde vazlll oımalldlr ve ıeld velm frma ürün
datasheetini do bir|iKe iletmelidir. 18- Teklif velen firma
t]fünün kullanlm ign teknik desıek vermekle yükümlü

olacaktlr. Teknik de§tek veremeyen firmanln ünjnü
iade edili. t€ allm iptal ediİr. 19- llgllı firmadan

aelektiğinde ömek numt]ne veya demo islenebilla. 2G
-Herhangi bil nedenle çajlşmayan veya hatall ürünlen

iloili fi.ma deği§lirmeyi kabul etmelidir.

3 PlNK1 Antibody 1 adet

l,Ürün MiKarl : 1 m9 (50 pg/0.5 ml) zAçlklama :

Mouse monodorıalP|NK,I antibody 3.wB, lP, lF ve
lHc(P) ile uyumlu olmah. 4.Hedef Tür : mouse, rat and

hı.ıman Hosİ: mouse, s.Klonalile : monodonal. 6.
Pünte : Affinity purified. 7.Form : slvl. 8,saklama

Tamponu : 50 pg lgcl in 0.5 ml of PBs with < 0.1%
sodium azide ve 0.1% gelatin.Vlng.Konjugat: HRP. 10.
fulikasyon: westem Blotting (starting dilı.rlion 1:200,
diıution rang€ 1:10G1:,1000), immunopfecjpitation [1-2
pg per 10Ga00 pg of lotal p.otein ( 1 ml of cell lysate)],

immunofl uo.e(i€nce (starıüng dilution 1 :50. dilution
range,1:5G1 :500) and immunohislochemislry

(lndrding paraffi n-embedded sedions) (starting
diMion 1:5o. dilution range 1:5G1:500). 11.Urüniçn
islendiöinde örnek veri|m€|jrril. 12.|hale öncesinde.

pfoie yüğtücüsü il€ mutaka leslimat ve ürün özellikJen
konusunda qöRiŞülmelidir. Bu Şartl sağlayamayan

hrmanln aİml iptal edllll. 'l3.Url]n çaltşmanln
bütün|üğü a$slndan daha ewd laboratuvanmüzda
denenmiş bir marka olmaldlr, marka daha ewd
laboraluvan mlzda kullanllmamış ise muhakkak

10uq'lik (t/eya ul'lik) ambahida numune blrakllmaİdır.
numune blrakmayan frmahnn teklif kabul

edilmeyecektiü. 14.1hale sonuçlanmaslnl takiben 1 ay
ia€.isinde leslim edilebilmelidir. Bu şartl frma teklıfinde

t]aahhüt etmelidir. Bu Şartl sağlayamayan frmantn
a||ml i9ta|6d ir. 15.Urün en az 12 ay ürün sorunlan
için gafantili olmalİdlr. U.ün so_runlu olduğu takdirde_

qaranti kapsamlnda ücfetsiz değiştirilec€k ve yeni ürün-teslmall 2-3 hatta iQnde yap|lacaktlr. 16.Tekltf edilen
ürün€ ait üjltıslararas| referans yaylnlaİ olmaİdlr. 17.

Ürün araŞhama amad| olmaİdlr. 18_Yukanda belldilen
tüm özen der ünin datasheelnde yazllt olmaİdll ve

teklif veren firma ürün datasheelini de barlikto
i|elİnelid'r. 1g.Teklif Vefen ffma üİünün kullanlml için

teknik deslek vermekle yükümlü olacakllr. Tekntk
destek veremeven lirmanln üninü lade edıllr ve allm
iptal edilir. 2o.TeHif veren frma teklif ettjği ünjnün
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Türkiye distf'büöd olduğuna dair belgeya ya da
Tülkiye düsitribüör frmas|ndan onaylı lslak imzall satlş

yetki belqesini teklifiyle birtikte ilelmelidir Ve
gerektirinde üretici firma ile 24 şeat içinde direkı

bağlantlya ge-çebilme|idir. 2,t.llgili fr rmadan
qerektiğinde ömek numune veya demo lslenebilİ_ 22.
Herhangi bi. nedenle çahşmayan Veya halah]Ürünlen

iıgili i-rrna değisarmiıyi kabÜl etmdidir. 23.ürün,
prospeKüsünde belirlilen te§|imat koşulhnna uyu|arak

(soğuk z'ncir 24 defece ıreya -20 derece vb.) bizat
firma personeli tarafindan |eslim edi|medir. Kargo ile
teslimat asta kabul edilmeyecekll,. 24_Urün mıyadl

teslim tarihinden itibaren en az on iki (12) ay olmahdlr.

4 NLRP3 antibody ,1 adet

ı_Ürün uiı<tan : 100 ıJı. 2.Açıklama : Rabbit polydonal
NLRP3 antibod. 3.wB ve lHc(P) ile uyumlu olmal1.4.
HedefTür: mouse. rat and human Host: Rabbit. 5.
Klırnalıte : polydonal. 6.Pürite : Proteın A purified. 7.

Fom : slvl. 8.saklama Tamponu : Presefvaıjve:
0.09% sodium azide constituents: 50% Glycerol, 1%
BsA. 9.Koniugat HRP. 1o.Tavsiye edilen dilüsyon;

Apllkasyon: weslem Blott|ng 1/100 - 1/1000:
immunohidoctEmistry 1/100 - 1/500 (floİesan pİob

kullaıdaczksa recommended diıution is 1/50 - 1/200).
11.Ürün için isiend(iinde ömek verilmelidir. 12.ihale
öncesjnde, proje yüriitücüsü ile mutlaka teslimat ve
ürün azellikleri konusunda gödŞülmelidir. Bu şarlt
sağlayamayan firman|n al|ml iplal ediıif. 13.Unjn

ÇallŞmantn büitlnlüOü açlslndan daha ewd
laboratuvaalm|zda alenenmiŞ bir marka olmaİdlr,

marka daha ewd hboratuvanmzda kullanllmamlş ise
muhakkak 1oug'lik (veya ul'lik) ambalajda numune
brdkllmalldlr, numune blrakmayan fi rmalann tekİfi

l,€bul edilmeveceKir. 14.|hale sonuÇlanmasınl lakiben
1 ay iÇerisihde ıes|im edilebi|melidir. Bı., şartl frma

teldifinde taahhiiı etrnelıJir. Bu şart sağ|ayamayan
firmanın almı iptal edilir. 15.Uri]ı en az 12 ay ürün

sorunlan iÇin oarantiIi olmalldlr. Urün sorunlu oıduğu
takdirde qaranii kapsamlnda üğel§z değişiiri|ecek ve

venl ürüh leslimall 2-3 hafla iÇinde yaplıacakttü. 16,
ieldiI edılen ürüne a{ uluslararasl referans yayınlar
oımahdlr. 17.Üriin araŞtlrma amaçll olmahdlr. 18.

yukarıda belirtilen tüm öze|lik|er ürün data§heetinde
yazİ olmaldı, ve leklif veren firma ürün datasheetina

de birlikle iletmelidiü. 1g.Teklil veren firma ürünün
kullanlmt lQn teknik destek vermekle yükümlü

olacakttr. Teknlk destek veremeyen 
'irmanln 

ürünü
iade edllİ ve allm iDtaledilir. 20.Teklif vefen firma toklif
eniği ürünün Türkiye dlgribül&ü olduğuna dail belgeyl
va da Türkive dislribütd{ firmaslndan onayl| |slak imzall' sallş yefki belge§nı teklüfy'e birlikle iıatrneldr vo

gereHiğinde üretici firma ile 24 Şaal içinde diüekl
bağ|antrya geçebilmelidil. 21.|Igili fi rmadan

gere}ddlnde ö.nek numune veya demo
i§tenebilir.\^n22.Herhangi bir nedenle çahşmayan Veya

hataİ ürünlen ilgili fİma değştirİneyi kabul etmelıdir.
23.ürün, DrospeRüsünde be|irtllen teslimat koşullanna
uwlarak (soğÜk nnğr 24 derece veye -20 derece vb,}- 

bizat frma personeli tarahndan teslim edllmedir.
rirqo lie ıeslima asa kabul ed meyecektir. 24.Ürün
miyad| teslim larihinden ilibaren en az on iki ( 1 2) ay

olmaltdıa.

5 Asc Antibody 1 adet

1.Üfün Miktan : 200 pgü/ml. 2Aqklama : Mouse
monodofEl Asc antibody. 3.wB, lP, lF, lHc(P) ve

ELlsA ib uvumlu olmal1.4.Hedef Tür : mouse. ral and
human 'Hdsl: mouse. s.Klonalile : monocıonal.6.
Pü.ite : Prolein A purifed. 7.Form : §u. 8.saldama
Tamponu : 1.0 ml of PBs V,iıh < 0.1% sodium azide
and 0.1% qeıaünv\ng.Koniugat: HRP, tO.Tavsiye

edilen dilüsyon; Aplikasyon: wg€lern Botling (staning
dllulon 1:100, d ution iange 1:100- 1:1000).

lmmunopfeci9italion [1-2 ug per 100-500 pg of total
Droleün {,1 ml ol cell lysale)]. immunofluolescence
(§arting diluton 1:50. diluton range 1:sGr:500).

immunotİsıochemistry (lnc|uding paraffn-ombedded
sec{ions) (sıanlng diıution 1:50. dilution range ,1:50-

1:500) and solid phase EL|SA (şlarllng dilulion 1:30,
dilution ranqe 1:30-1:3000). '11.urün için iğendüinde

ömek verilrİıelklir. 12.1hale ijncosinde. proje
vürütücüsü ile mutaka ıe§limat ve ürün özelıkleri
(onusunda gai{tişülmelidir. Bu Şartl sağlayamayan

firmanln ahml iptaledilif. 13.urün çahşmanln
bütünlüğü ao§ndan daha ewel laboratuvanmızda
denenmiŞ bjr marka olmafud|l. ma*a daha ewel
laboratuvaf ımlzda kulbnllmam|ş ise muhakk€k

,loug'İk (veya ul'lik) amba|ajda numune blrakllmaldlr.
nıJmune blrakmayan frma|ann teklifi kabul

edilmeyecektır. l4.|hale sonudanmaslnl takitıen 1 ay
icensinde teslim edilebilmeıdir. Bu şart firma teklifinde' 

taahhüt etmelldir. Bu Şartl sağlayamayan frrmanln
allml |ptal edilif. '15.Urün en a7 12 ay ürün sofunlarl
iüin garantili olmalldlr. Urün sorunlı, oldtJğu lakdirde



Sıra
No Malzemenin cinsi Miktarı ölg,

Birimi Özeillği

garanti kapsamında ücretsiz degiştirilecek ve yeni ürün
teslimatı 2-3 hafta iÇnde yapılacaktır. 16.Teklif edilen
.ürüne ait uluslararası referans yayınlar olmalıdır. 17.
Ürün araştırma amağı olmahdır. 18"Yukarıda belirlilen

tüm özelliHer ürün datasheetinde yazılı olmaltdır ve
teklif veren firma ürün datasheetini de bidikte

iletmelidir. 19.Teklif veren firma ürünün kullanımı için
teknik destek vermekle yükümlü olacaktır. Teknik

destek veremeyen firmanın ürünü iade edilir ve alım
ipial edilir. 2O.Teklif veren firma teldif ettiği üninün
Türkiye distribütörü olduğuna dair belgeyi ya da

Türkiye distribütör firmasından onalı ıslak imzalı satış
yetki belgesini teklifiyle bidikte iletrrıelidir ve

gerektiğinde üretici firma ile 24 s.aal iğnde direkt
bağlantıya geçebilme|idir. 21.|lgiıi firmadan

gerektiğinde ömek numune veya demo istenebilir. 22,
Herhangi bir nedenle çalışmayan veya hatah.ürünleri

ilgili firma degi$irmeyi kabul etmdidir. 23.Urün,
prosııektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak
(soğuk zincir 2S derece veya -2O derece vb.) b2at
firma personeli taraflndan teslim edilrnedir. Kargo ile
teslimat asla kabul edilmeyecektir. 24.Urün miyadı

teslim tarihinden itibaren en az on iki (12\ ay olmalıdır,

6 lL-lp Antibody 1 adet

1.Ürün Mildan: 100 ug.2Açıklama: Rabbit polyc|onal
ll-lB antibody. 3.WB, ELISA, Neutralising, lHCf, lCC,

lHC-Fr. lHC-FoFr, lCC/lF ile uyumlu olmalı.4.Hedef
Tür: mouse, rat. human Host: rabbit. 5.Klonalite :

]' 12.ihaİe öncesinde, pğe yÜrütücüsü ile mutlaka
teslimat ve ürün özellikleri konusunda gönişülmelidir.
Bu şartı sağlayamayan firmanın alımı iptal edilir. ,|3.

ürün çalı§manın büüntüğü açısından daha ewel
laboratuvanmızda denenmiş bir marka olmahdır,

marka daha ewel laboratuvarımızda kullanılmamlş ise
muhakl€k 1Oug'lik (veya ul'lik) ambalajda numune
bırakılmahdır, numune bırakmayan firmalann teklifi

kabul edilmevecektir. 1 4.1hale sonuçlanmasın ı takiben
, 'l av icerisiİıde teslim edilebilmelidir. Bu şartı firma
i teıoinnbe taahhüt etrnelidir. B9 şartı sağlayamayan
l firmanın alımı iptal edilir. 1S.Uün en az 12 ay ürün
l sorunlan içın garantili olmahdır. Urün sorunlu olduğu
l takdırde oaranii kapsamlnda iicretsiz değiştirilecek ve
l veni ürüh teslinıah 2-3 hafla içinde yapılacaktır. 16.
l Teklif edi|en ünine ait uluslararası referans yayınlar
l olmahdır. 17.Ürün ara$ırma amaçlı olmalıdır. 18.
l yukarıda belifilen tüm özellikler ürün datasheetinde
l vazılı olmalıdır ve teklif veren firma ünin datasheetini
l ' ae bidikte iıetmelklir. 19.Teklif veren firma üninün
l kuilanımı icin teknik destek Vermelde yükümlü
l olacaktır. Teknik destek veremeyen firmanın ürünü
liade edilir ve alım iotal edilir. 2O.Teklif veren firma teklif
l ettiği ürünün Tü*iİe di*ribti(örü olduğuna dair belgel
lya İİa Türkiye distribil(ör firmasından onaylı ıslak imzalı
|- satış yeikı oelgesini teklifiyle birlikte iletmelidir ve
l qereldiğinde üretici firma ile 24 iaat içande direkt
l " Oağğntıyageçebilmelidir.21.İlgiliiİrmadan
l oerektiöİnde tİmğ< numune veya deİıo istenebilir. 22.
l İlertıaİgl bir nedenle çalışmayan veya hatalı.üünleri
l iloili fırma değistirmevi kabul etmelidir. 23.Unin,
l prosğerttlslinOe-nÖlirtleİ teslimat koşullarına uyularak
l 
' (soöuk lncir 24 derece veya -20 derece vb.) bizat

l İrmZ pe.soneli tara{ından t6slim edilmedir. Khrgo ile
l leslimat asla kabul edilmeyecektir.24.Unin miyadı
l testim tarihinden itibaren en az on iki (12) ay olmalıdır.

7 caspas6-1 Antibody 1 adet

,l,Ürun Mikian: 2OO |ıgl ml. 2Açıklama: mouse
monodonal caspase-1 antibody. 3.WB, lP, lF ve

iHC(P) ile uıyıımlu olmalı. 4.Hedef Tür: mous€, rat,
huh'an vepordne Host: mouse. 5.Klonalite :

monoclona. 6.Caspase-l'in hem prekürsöninü hem
kesilmiş (mafure) halini tanımahdır (Mdecular Weight
of pro-cİıİpase-1: 45 kDa. Molecular Weight of mature' 

caspdse.1: 10 kDa). 7.Form: Sıvı.8.Saklama
Tamo<İnu: t.0 ml of PBS with < 0.1% sodium a2de

and 0:1% gelatin.9.Konjugat: HRP. 1O.Tavsiye edilen
dilüsyon; Ap|ikasyon : Westem Blotting (starting

dilınion 1 :200, dilution range'l : 1 00-1 : 1 000),
immunoprecipitation [1-2 pg per 100-5o0 tJg of tota|
protein (1 mİ of cell lysate», immunofluorescence
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(slartng diİnion 
':50. 

dilution range 1:5G1:500) and
immunohistoc*Emtstry (ündudlng paraffi n-embedded
sedions) Isladjng diİnion 

':50. 
dilution range 1 :5&

l:500). 11.Urün için islendiğinde ömek verilmelidİ. 12.
ihale öncesinde, pfoje yürütücüsü üle mdlaka les|ımal
ve ürün özellik en konusunda görüŞülmelidir. Bu şartı

sağlayamayan ftrmanln allmI iptal edilir. 13.Urün
çallŞİnanln tİitünlüğü açlsündan daha ewd

laborafuvanmzda de.enmiş bir marka o|malldlr,
marka daha ewel ıaMtuvarımzda kullanllmamlŞ ise

muhakkak 1oug'lik (veya ul'lik) ambalajda numune
btraktlmalldlr. numune bılakmayan firmalann teklifi

kabul edilmeyecektir. 14.|hale sonuçlanmas|nl takiben
1 ay iÇerisiiİd€ tes|lm edllebilmelidir. Bu şartl frma

teklafnde taahhü etrnelidar. q.u Şartl sağlayamayan
fi.mantn allml iptal e,dilir_ 15.Urün en az 12 ay ürün

sorunlan iÇin gafanüli olmahdlr. Urün sorunlu olduğu
takdirde g@ranti kapsamlnda üğetsiz değiştirilecek Ve

yeni ürüh teslimall 2-3 hafta ,Çnde yaPllacaktll. 16,
Teklıf edi|en urüne aiı u|uslarara$ reterans yayınlaİ
olmahdlr. 17.Ürün araştlrma amaçll olmahdır. ,18.

yukafida belirtilen tüm özellikıe. ürün dalasheetinde
vazll olmahdı, ve teklif veren frma ürün datasheehnl- 

de birlikte iletmelidir. Jg.Teklıf veıen firma ürünün
kullantml içjn teknik deslek vermekl€ yükÜmlü

olacaktlr. Teknik destek veremeyen fiaman|n ürünü
iade edilif ve aİm iptal odiıir. 2o.İeklif veren firma tekliİ

8 MDA Assay Kat (competitive ELlsA) 96 test 1 adet

1- Kit; rat serum, plazma, d6er biyo|ojik slvllar. kalp ve
damar doku homoienaılanndan. hücfe kütiürü

lizattanndan MalondiaHehiti (MDA) kanlitatif olarak
tespit edebllmelidir. 2- Kit ELlsA yörneml lle

cahsauımeli. h€ihanqi bir ön islem gerektirmemelidir. 3
:ad'iadiaahbahiıaida olmalidlr (i2 x 8 well strips). 4

- Kitin alg|lama araİğl 10 nmoum1-0.156 nmol/ml:
hassasivel: > 0.1 nmol/wellolmaldlr. |nlra assay
tekarlaüiabilirlik değeri (cV) <= 8% ve inte, assay

te*rar|anabilirrik değefi (cV) <= 12% o{malld|r_ 5- Kil;
Antibody 9recoaled plale, Rat MDA standards,

BiotinYlated antibody(1 :100), Enzyme conjugate(1 : 100)
.Enrme diluenl Anübody dıliJent, standard dlluenl,
samire diluerd, washing buffer coloüJr Reagenl A.
cdow Reaqent B, C.o|our Reagent c içermelidir. G
kiüin orosoeküsünde. kullanllan tüm sıandardann

vaiide iıdilmlŞ ortalama absoöans değederi
verilrrıelidir. 7- Kitin pfospeİİaiısünde, kullan.lan tüm
standarfalIn konsantrawonlanna karş e|de edi|en

abso.bans değeİlefi ik; çizımlŞ slandart gralioü
bulunmahdlr, 8- K onjinai ambalaiında. açllmamlş

olmah ve ıüm soğuk zincif Şaftlaana uyıJlarak teslim
edihıelidil. g Aınbalajhr iizefinde marka, kaıalog no
ve saklama koşul|a,l bulunmakdl,. 10- Kltin kullanlcl
kllavuzu ve aıırlp serlifikasl basl|l halde venlmelidir,

11- Kit teslim edildiği tarihlen ftbaren en az 1 yllmiadİ
olma|ıdlr,12- lhaE öncesinde. proF yürütibüsü iIe

mınlaka teslimat ve ürün özellilderi konusunda
oörüsülrn€lidir. Bu sarll sadlavamavan firmanln ahmt
iaaı 6aıir. ıı Ürtiri soldu-olriatl. siDariŞi lakiben 10-
15 oünde teslim edilebilmelldir_ Bu Şartl frma tekllfnde

la-ahhü etmeldir. B! Şartl saolayamayan 
'imanlnalüml iplal edilir. 1+ Unin en a2 12 ay ürün sorunlan

icjn oarantili olmahd|r. ürün sorunlu olduğu takdilde
qaianİ kapsamında ii€ıetslz değiŞtifiıecek Ve yeni ürün
tesllmatl 2-3 hafta idnde yapılacakllü. 15- Teklif edilen

kite ait belirtiıen doKulalda uluslara.ası referans
vaytnlal olmalldlr. 1G Urün araşllrma amaç.ll olmalldlr.

17- Yukanda belin €n tüm özelliKer üfün
datasheetinde yaz|ll oırrıalldlü ve leklif veren trma ünin
daıasheetini de birlikle iletmelidir. ,1 & Teklif veren fiıma
ürünün kullanlmı iqn teknik deslek Vermekle yükümlü

olacaklır- Teknik deslek veremeyen fimanln ürünü
iade edilir ve allm iptal edilir. 19- llgili firmadan

o€İektiöinde aımek nuriune veva demo lstenebllir. 20-
ierhaiqi bir nedenle çalışma};an veya hatall ürünleri

l ihih 6rma deois,tirmeYi kabul e|melidir.
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