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GAzl ÜNlVERslTEsı REKTÖRLÜĞÜ,NE
(Bilimsel Araştırma Proieleri Biıimi)
'O1l2O18-23'kodlu ve 'Alfa amanitin ile olşfurulmuş karaciğer toksisitesi üzerine nigella sativa ve punica granatum yağının
koruyucu etkilerinin araŞtırılması 'konulu projem için zorunlu olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı toplam
30 kalem
hizmetin / malzemenin / teÇhizatın tahsis edilen ödenekten temin edi|mesi için bilgilerinizi ve gereğini arz
ederim.

Tris Glisin SDS 10x (1

lt)

,1h'lik

ambalajda te_slim edilmelidir. Moleküler biyoloji
9rade olmalıd]r.l0X konsantrasyonda olmalıdıİ. 1*
.içerikte, 0.025M tris, 0.192M ğlisin, %0.1 sDs
olmalıdır. Urün, prospektüSündğ belirtilen teslimat
koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veva -2O
derece vb.) tes|im edilmedir. Ürüne teklif verece( firma
Urkiye'de yetkili temsilci olmalı ve gerektiğinde üretici
.l
tirma ile 24 saat içinde direkt bağ|anııva qeıebilmelidir.
.. Teklifler ile beraber firma. yeİkili sİtıcT oİduqunu
gösteren yetki belgesini veya İemsilci firmadarİİlınmıs

|
|
|

yetki yazısını iletmelidir.

Tekliflerde tüm ürünler iÇin markalar ve kataloo
numaraları açık bir şeki|de yazılma|ıdır. Teklif veİlen
malzemelerin tamamı için, teslimat bizzat firma
personeli tarafından yaplimalıdır, kargo ile teslimat
.kabul
edilmeyecektir. Teklif Verilen firm5lar şartna,neye
tek tek cevap ve uygunlut verm"İiJlr. İbİİ,t
"İ,İ"',İ
bitene l,adar.her.türlü des_teği
ve
_t1l91!1l]İl1
malzemıi
ihiiyacını ücretsiz olİİİİ r"İeİ"linİ'iuİ.

Tris Glisin Buffer (1 lt)

Tris tamponlu saline 'lOx (1 lt)

1lt'lik ambalajda teslim edilmelidir. Moleküler bivoloii
.l*
.grade olmalıdır. 10X konsantrasyonda olmalıdıİ.
içerikte,25 mM Tris, 192 mM glytine, 0.1olo sO§, Jll
.ğ.J o|mal|0lr. Urun, prospektüsünde belirtilen teslimat
l(oşullar|na uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veva -2O
derece vb.) teslim edilmedir. Ürüne teklif verece( firma
_Türkiye'de yetkili temsiIci olmalı ve gerektiğinde uretİci
Iırma ile,24 s€a.t açinde direkt bağlantıya gelebilmelıdir.
IeKllner lle beraber İirma, yetkili satıcı olduĞunu
gösteren yetki belgesini veya iemsiIci firmadan"ilınmıs
yetki yazısını iletmelidir.
Tekliflerde tüm üİünler için markalar ve kataloo
numaraları açık bir şekilde yazılmalıdır. Teklif veİ|en
malzemelerin tamamı için, teslimat bizzat firma
personeli tarafından yapılmalıdır. kargo ile teslimat
.kabul
edilmeyecektir. Teklif verilen firmİlar sartnameve
te_k tek cevap ve uygunluk vermelidır. Teİlif veren '
İirma, çallşma bitene kadar her türlü desteöi ve
malzeme ihtiyacını ücretsiz.olarak vereceginİ lbĞz
1 lt'lik ambalaJda teslim edilmelidir.Moleküler
biVo|oii
grade olmalıdır. 10X konsantrasvonda o|ma|ıdır. Ürı1n
prospektüsünde belirtilen teslimıi koşullartna uvularaı
(soğuk zincir 2-8 derece veya -2O OÖrece vn.İİJsİ. '
edilmedir. urüne teklif verecıık firma rtirklveijo vJıl<;ıi
temsilci o|malı ve gerektiğinde üretici firmj ile z,i sijt
ıç|nde direkt bağlantıya geçebilmelidir. Teklifler ile
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