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'O2li2O19-28'kodlu ve'Bazı kinazolin ttireMerinin santezive nöbaI sfingomiyeIinaz enzimi üzerine etkileri' konulu projem için

zorunlu olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı toplam 2 kalem hizmetin / malzemenin / teçhizatın tahsis edilen ödenekten

temin edilmesi için bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
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oToMATiK pipET sETi TEKN ir öznrıixr,pn

Pipetler siirekli piston wruşlu ve ayarlanabilir hacimli ve tek kanallı olmalıdır.

,,Pipetler ergonomik dizayna sahip olmalı ve tek elle hacim ayan yapılabilmelidir. Yiizeyi, pipetin
ijele tam olarak oturmasrnı sağlayan tipte olmalıür.

ıPipetler organik çözücü kimyasallara dayanıklı bir materyalden yapılmış olmalıdır.

Pipetler aşınmayı engelleyici, si.i,rtiinmeye ve kimyasallara dayanıklı, ısıya, asit ve alkalilere,
hiflenmeye, renk ağarmasına, ve güneş ışığına dayanıklı organik polimer (Fortron) pistona sahip
olmalıdır. Bu organik piston sayesinde pipetler hafif olmalı, uzun siireli çalışmalarda rahatsızlık
vermeyecek yapıda olmalıdır.

İki kademeli kontrol butonuna sahip olacak pipetlerde;

l. Konumda istenilen hacimde sıvı çekilmeli veya dağtılmalı

2. Konumda uçta kalan sıvı tamamı ile boşaltılmalıdır.

I

Pipetlerde istenilen mikiar, hacim halkasının çewilmesi ile ayarlanmalı ve yukarıdan aşağıya doğru
okunan hacim göstergesi 4 haneli, büyütme mercekli olmalı ve özellikle pipetleme sırasında
görülebilmelidir.

Pipetlerin kontrol butonu kullanılacak maksimum hacimi ve ucu belirtecek renklerde olmalıdır.

Pipetlerde sıvı boşaltıldıktan sonra ayrı bir buton ile uç atımr sağlanmalıdır.

Pipetler kalibre edilebilir ve tamamı veya istenirse alt kısmı otoklavlanabilir (20 dakika 12l.C'de)
olmalıdır.

Pipet setinde bulunan ttim pipetler fabrika son kontrol sertifikaları ile birlikte verilmelidir.

Pipetlerin sağlam bir kalibrasyon miihiirü olmalı, fabrika kalibrasyonlan değiştirildiğinde
anlaşılabilmesi için farklı renkteki yedek kalibrasyon miihi.irü pipetle birlikte verilmelidir.

Pipet seti aşağıdaki hacimlerden oluşmalı ve hacimler belirtilen miktarlarda arttınlabilmelidir :
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Q.5 - 10 0.0l

10- 100 0.1
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13.,1Yukarıda belirtilen pipetlerin kabul edilebilir hata paylan aşağıda belirtilmiştir :

\

Pipet iizerinde, değişik yoğunluklardaki sıvılar için ayar yapma imkanı veren bir ayar açıklığı ve
yapılan ayan takip edebilecek bir gösterge olmalıdır. Daha sonra yine fabrika ayarlarına
döndiirülebilmelidir. Bu işlem yapıldıkian sonra pipet kalibrasyona gerek duymamalıdır.

Geliştirilmiş ergonomisi pipet ucunu rahatça kavramasını sağlayan yaylı uç tutucusuna sahip
olmalıdır. (5 ve 10ml hariç)

Pipetler ile birlikte her pipet için l paket 1000 adet pipetler ile aynı marka pipet ucu verilmelidir.

Pipetleri sağlayan firma, kendi biinyesinde kurulu olan bilgisayar destekli validasyon
laboratuannda, ihtiyaç duyulduğunda, garanti siiresi içinde ücretsiz, garanti bitiminde ücİeti
karşılığı bilgisayar çıktılı ölçiim raporu sağlayabilmelidir.

Pipetleri sağlayan firma, bakım-onarım hizmetini, üretici firmadan eğitim almış teknik personel ile
vermeli, bu eğitim orijinal sertifika ile belgelendirilmelidir.

,19. Teklif veren firmalar, Üretici firmadan alınmış şihazın Türkiye Temsilcisi olduklarına ilişkin, Konsolosluk, Ticaret Odası, Apostille ve noter onaylı belgeyi tekİiflerine ekleyeceklerdir.

Firmalar, teklif ettikleri cihazın özellikleri hususunda orjinal katalogları i2erinde "Teknik
Şartnameye Madde Madde " cevap vereceklerdir, verdikleri cevaplar orjinal katalogları veya
kullanım talimatlan iizerinde görtinmeyen firmaların verdikleri teklifler değerlendirmeye
alınmayacakiır.

Önerilen cihazın ISO l3485 sertifikası bulunmalıdır.

Teklif veren firmalar TSE tarafından onaylı " Teknik Servis Yeterlilik Belgesi" ne sahip olmalıdır
ve bunu teklif dosyasında sunmahdır.

Cihazfabrikasyonhatalarrnakarşıl(bir)yılücretsiz,müteakip8(sekiz)yılücretimukabili
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Hata Payı

0.5 -l0 l
5

l0

<1.8%

< 0.8oA

s0.4%

10 - l00 l0

50

100

s1.0%

< 0.3oh

=0.2%

l00 _ 1,000

l
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l00

500
=0.6%
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yedek parça , bakım ve onarım garantili olmalıdır.
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