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edilen ödenekten temin edilmesi için bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
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Malzemenin cinsi
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l. Urün 2-3 haftada
teslim edilecektir.
2. Teklifle birlikte
numune teslim edilecek
ve numunesı test
edilecektir.
3. Teklifle birlikte
ürüne ait katalog/broşür
ve teknik özelliklere
uygunluk bilgisi
mutlaka belirtilmelidir.
4. Teklifte marka model
ve katalog numarası
belirtilmelid ir. Marka
model ve katalog
numarası be lirtilmeyen
teklifl er değerlendirme
dışı bırakılacaktır.
S.Tüpler steril, 30 x l 15

mm boyutlarında, konik
dipli, vidalı kapaklı,
polipropilen ve RNaz
DNaz free, 50ml
hacimde olmalıdır.
6.Tüplerin üzeriırde
bilgi yazmak için beyaz
yazmaalanı
bulunmalıdır.
7.Tüplerin dış
yüzeyinde renkli çizgili
ve numarah volünı
ölçeği bulunmalıdır.
8.Tüplerin üstünde
marka adı silinmez bir
şekilde yazılı
bulunmalıdır.
9.Tüpler 3200xg
santrifiij hızına
dayanıklı ve sızdırmaz
olmahdır.
l0. Tüpler her poşette
en az20 adet olmak
üzere paketlenmeli ve
kutuda en az 500 adet
olarak bulunınalıdır.
l l. Teklif veren firma
markanın yetkili
distribütörü olmalı ve
yetki belgesini teklif ile
birlikte sunmalıdır.

Steril konik tabanlı polipropilen 50 ml
kapaklı santrifiij tüpü
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Steril konik tabanlı polipropilen l5 ml
kapaklı santrifüj tüpü
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l Kutu

l. Ürün 2-3 haftada
teslim edilecektir,
2. Teklifle birlikte
numune teslim edilecek
ve numunesi test
edilecektir.
3. Teklifle birlikte
ürüne ait katalog/broşür
ve teknik özelliklere
uygunluk bilgisi
mutlaka beliıti lmelidir.
4. Teklifte marka model
ve katalog numarası
belirtilmel idir. Marka
model ve katalog
numarası be lirti lmeyen
teklifl er değerlendirme
dışı bırakılacaktır.
5.Tüpler steril, 1'1xl20
mm boyutlarında, konik
dipli, vidalı kapaklı,
polipropilen ve RNaz
DNaz free, 15 ınl
hacimde olmalıdır.
6.Tüplerin üzeriı-ıde
bilgiyazmak için beyaz
yazma alanı
bulunmalıdır.
7.Tüplerin dış
yüzeyinde renkli çizgili
ve numaralı volüm
ölçeği bulunnıalıdır.
8.Tüplerin üstünde
marka adı silinmez bir
şekilde yazılı
bulunmalıdır.
9.Tüpler 3500xg
santriftij hızına
dayanıklı ve sızdırmaz
olmalıdır.
10. Tüpler lrer poşette
en az 100 adet olnrak
üzere paketlenmeli ve l
kutuda en az |000 adet
olarak bulunmalıdır.
l l. Teklif veren firma
markanın yetkili
distribütörü olmalı ve
yetki belgesini teklif ile
birlikte sunmalıdır.
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Steril fıltreli pipet ucu 1000 mikron
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3 Kutu

l l. Ürlin 2-3lıaftada
l teslim edilecektir-
lz. ı.ı.ıin. birlikte
I

I 
numune teslim edilecek

IVe numunesı test
ledilecektir.
|ı. r"ı.ııı" birlikte

I UrUne ait katalogibroşür
l ve teknik özelIiklere

I uygunIuk bilgisi

I 
mutlaka belirtilmelidir.

l+. Teküifte marka model

I ve katalog nuınarası
I beliıtilmelidir. Marka,
Imodel ve katalog

I 
nr*u.u., belirti lıneyen

I 
teklifl er değerlendirme

I dışı bırakılacaktır.
I S. eipet uçları l00-1250

IFl aralıklarda çekim
I yapabilmelidir,
l6. Gi1.o, marka

Ipipettere uyuın
Igöstermelidir.
IZ.lipet uçları DNA,
l RNa, DNAse,RNAse
I pyrogenfree olınal ıdır.
I 
g. 96'l,k raklarda,

| 
filtreli,renksiz ve steril

I 
olmalıdır. Kutuda en az

I l0 adet 96'lık rak

I 
bulunmak üzere en az

| 960 adet pipet ucu
lbulunmalıdır.
Il. nlp.t uçları ve
l aerosol filtreleri ultra

Ihidrofobik PE-HD'den
yapılmış olmalıdır.
10. Pipet gövdesine
aerosol ve sıvıların
kaçmasıyla
oluşabilecek
kontaminasyonları
önleyebilınelidir.
l l. uluslararası kalite
standartlarına uygun
olmalıdır.
l2. Teklif veren firma
markanın yetkili
distribütörü olmalı ve
yetki belgesini teklif ile
birlikte sunmalıdır.
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Non-steril pipet ucu 200pl (5000adet)

l. Urün 2-3 haftada
teslim edilecektir.
2. Teklifle birlikte
numune teslim edilecek
ve numunesi test
edilecektir.
3. Teklifle birlikte
ürüne ait katalog/broşür
ve teknik özelliklere
uygunIuk bilgisi
mutlaka bel iıti lmeI idir.
4. Teklifte marka model
ve katalog nunlarası
beliıtilınel idir. Marka
model ve katalog
numaras ı belirti lmeyen
teklifl er değerlendirme
dışı bırakılacaktır.
5. Gilson marka
pipetlere uyuınlu
olmalıdır.
6. l0-200 mikrolitre
hacminde, renksiz,
polipropilen
malzemeden olmalıdır.
7.Otoklavlanabilir
özellikte, +l40 ila _

190C dayanıklı
olmalıdır.
8. En az l000' lik
poşetler halinde, 5 adet
poşet olarak (5000 adet)
teslim edilecektir.
9. Uluslararası DIN ISO
8655 standardına
uygunluk açısıııdan test
edilmiş olmalı ve uygun
olduğu belirtilmelidir.
10. Teklif veren fiıma
markanın yetkili
distribütörü olmalı ve
yetki belgesini teklif ile
birlikte sunmalıdır.
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Steril filtreli pipet ucu 10 mikron

l. Urün 2-3 haftada
teslim edilecektir.
2. Teklifle birlikte
numune teslim edilecek
ve numuııesi test
edilecektir.
3. Teklifle birlikte
ürüne ait katalog/broşür
ve teknik özelliklere
uygunluk bilgisi
mutlaka belirti lmelidir.
4. Teklifte marka model
ve katalog numarası
belirtilmelidir. Marka
model ve katalog
numarası belirti lmeyen
teklifl er değerlend irme
dışı bırakılacaktır.
5. Pipet uçları 0,5-1Opl
aralıklarda çekim
yapabilmeli, tüın
moleküler biyoloji ve
PCR aplikasyonIarına
uygun olmalıdır.
6. Gilson marka
pipetlere uyuın
göstermelidir.
7. Pipet uçları DNA,
RNA, DNAse, RNAse
ve pyrogenfree
olmalıdır.
8. Filtreli, renksiz ve
steril olmalıdır. 96'lık
raklarda, 1 kutuda en az
10 adet rak olmak üzere
en az960 adet
bulunmalıdır.
9. Pipet uçIarı ve
aerosol fi ltreleri ultra
hidrofobik PE-HD'den
yapılmış olma|ıdır.
l0. Pipet gövdesine
aerosol ve sıvılarııı
kaçmasıyla
oluşabilecek
kontaminasyonları
önleyebiIınelidir.
l l. uluslararası kalite
standaıtlarına uyguıl
olmalıdır.
12. Teklif vereıı firma
markanııı yetkili
distribütörü olmalı ve
yetki belgesini tekIif iIe
birlikte sunmalıdır.



l. Urün 2-3 haftada
teslim edilecektir.
2. Teklifle birlikte
numune teslim edilecek
ve numunesi test
edilecektir.
3. Teklifle birlikte
ürüne ait katalog/broşür
ve teknik özelliklere
uygunluk bilgisi
mutlaka beliıti lmel idir.
4. Teklifte marka ınodel
ve katalog nuI]ıarası
belirtilınel idir. Marka,
model ve katalog
numarası bel irti lmeyen
teklifl er değerlend irme
dışı bırakılacaktır.
5. Vidalı kapaklı ve
kapakları tüp boyutunda
olmalıdır.
6.2m|hacmiııde lcm
çapında olmalıdır.
7. Polypropylene
malzemeden üretilmiş
yuvarlak tabanlı
olmalıdır.
8. Steril,renksiz ve
DNAse ve RNAse free
olmalıdır.
9. Sıvı azotta uzun süre
numune saklama (gaz
fazında) ku 1lan ılab ilir
olmalıdır.
l0. -l96 ile l2l.C
arasında kul lanılabilir
olmalıdır.
l l. Üzeriııde yazı
yazma alanı ve hacim
skalası bulunırıal ıd ır.
12. Teklif veren firma
markanın yetkili
distribütörü olmalı ve
yetki belgesini teklif ile
birlikte sunmalıdır.
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1. Urün 2-3 haftada
teslim edilecektir.
2. Teklifle birlikte
numune teslim edilecek
ve numunesi test
edilecektir.
3. Teklifle birlikte
ürüne ait katalog/broşür
ve teknik özelliklere
uygunluk bilgisi
mutlaka bel irti lmelidir.
4. Teklifte marka model
ve katalog nunlarası
beliıtilmel id ir. Marka
model ve katalog
numaras ı bel irtilmeyen
teklifl er değerlendirme
dışı bırakılacaktır.
5. Polipropileı-ı, 40 pm
mesh boyutlarına sahip,
steril, tek tek
paketlenmiş olınal ıdır.
6. Greiner Bio-oııe
marka konik tabanlı 50
ml tüplere uyumlu
olmalıdır.
7 . Hızlı filtrasyon için
tüp ve filtre arasındaki
havalandırma yuvası
bulunmalıdır.
8. Aseptik kullanım için
tutma alanı
bulunmalıdır.
9. Hücre
süspansiyonlannın ve
primer hücre
izolatlarının fi ltrasyonu
için kullanıma uygun
olmalıdır.
l0. Her pakette en az 50
adet olınak üzere l00
adet bulunmalıdır.
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l. Urün 2-3 haftada
teslim edilecektir.
2. Teklifle birlikte
numune teslim edilecek
ve numunesi test
edilecektir.
3. Teklifle birlikte
ürüne ait katalog/broşür
ve teknik özelliklere
uygunluk bilgisi
mutlaka belirtilmelidir.
4. Teklifte marka model
ve katalog numarası
belirtilmel idir. Marka
modelve katalog
numarası be li rti lmeyen
teklifl er değerlend irme
dışı bırakıIacaktır.
5. Polipropilen, 70 pm
mesh boyutlarına sahip,
steril, tek tek
paketlen ıniş olınal ıdır.
6. Greiner Bio-one
marka konik tabanlı 50
ml tüplere uyumIu
olmalıdır.
7. Hızlı filtrasyon için
tüp ve filtre arasındaki
havalandırma yuvası
bulunmalıdır.
8. Aseptik kullanıın için
tutma alanı
bulunmalıdır.
9. Hücre
süspansiyonIarının ve
primer hücre
izolatları nın fi ltrasyonu
için kullaıııma uygun
olmalıdır.
10. Herpakeffe enaz50
adet olmak üzere l00
adet buluııınaIıdır.



Kültür Lamı (8 kuyucuklu)

l. Urün 2-3 haftada
teslim edilecektir.
2. Teklifle birlikte
numune teslim edilecek
ve numunesi test
edilecektir.
3. Teklifle birlikte
ürüne ait katalog/broşür
ve teknik özelliklere
uygunluk bilgisi
mutlaka bel irti lmel idir.
4. Teklifte marka model
ve katalog numarası
belirtilmelid ir. Marka
model ve katalog
numarası beliıtilmeyen
teklifl er değerlendirme
dışı bırakılacaktır.
5. Cam slayt üzeriırde,
hücre kültürü orlamı
sağlayan bölmeli
aparatı ile hücre kültürü
sistemi sağlamalıdır.
BöImeli ortanı aparatı
kolayca çıkarılabi lir ve
slayt analizini kolayca
yapabilir olmaya uygun
olmalıdır. Yapışkan
conta slaytta değil,
bölmeli kısımda
kalmalıdır.
6. Ürün 8 kuyucuklu,
0.7-0.8 ınL çalışma
volümüne ve 0.7 cm2
kuyucuk alaırıııa sahip
olmahdır.
7. Kutuda en az96 adet
bulunmalıdır.
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Santrifüj Fi|tre (l00K) (24adetlkutu)

l. Ürüıı 2-3 haftada
teslim edilecektir.
2. Teklifle birlikte
numune teslim edilecek
ve numunesi test
edilecektir.
3. Teklifle birlikte
ürüne ait katalog/broşür
ve teknik özelIiklere
uygunIuk bilgisi
mutlaka bel irti lmelidir.
4. Teklifte marka model
ve katalog numarası
belirtilmel idir. Marka
model ve katalog
numaras ı belirti lmeyen
teklifl er değerlendirme
dışı bırakılacaktır.
5. Filtre Antijenler,
antikorlar, eırzimler,
nükleik asitler
(DNA/RNA
numuneleri, tek veya
çift sarmallı),
mikroorgan izmalar,
kolon elüatları ve
safl aştırılınış numuneler
içeren biyolojik
numuneIerin
konsantrasyoıru
sağlamaya uyguıı
olmalıdır.
6. Filtre 500p|(0,5ml)
hacimde çalışmaya
uygun olmalı, en az2
adet santriftj tüpü ve l
adet filtre içermelidir.
7.Enazt l4,000 x g
santrifiij hızında
kullanılabilir olmalıdır.
8. Non-streril, tek
kullanımlık ve en az24
adet olmalıdır.
9. Filtrasyon alanı en az
l cm2 olmalı, selüloz
membran 100,000
MWCO olmalıdır.,,$İ§ı.



Mikrosantrifiij Tüpü 1,5 ml
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l. Urün 2-3 haftada
teslim ediIecektir.
2. Teklifle birlikte
numune teslim edilecek
ve numuıresi test
edilecektir.
3. Teklifle birlikte
ürüne ait katalog/broşür
ve teknik özelliklere
uygunluk bilgisi
mutlaka belirti lmelidir.
4. Teklifte marka model
ve katalog numarası
belirtilmelidir. Marka
modelve katalog
numaras ı belirtilmeyen
teklifl er değerlendirme
dışı bırakılacaktır.
5. 1,5ml kancalı kapaklı,
ısıya dayanıklı ve
polipropilen olmal ıdır.
6.Tüpün tizerinde
volüm öIçeği ve yazma
alanı bulunmalıdır.
7.Kapağın dış yüzü
düzgün ve yazmaya
uygun nitelikte
olmalıdır.
8.Tüp, konik dipli
olmalı, tüp kapağı
sıkıca
kapatılabilmelidir.
9. Poşet içinde en az
500 adet tüp
bulunmalıdır.
l0. Sabit açılı rotorda
l8.000 x g hıza
dayanıklı ve sızdırmaz,
otoklavlanabilir
özellikte ve -80 ile
+12rc sıcaklık
aralığında dayanıklı
olmalıdır.
l l.Teklif veren finna
markanın yetkili
distribütörü olınalı ve
yetki belgesini teklif ile
birlikte sunmalıdır.



Mikrosantrifiij Tüpü 0,5 ml

1. Ürün 2-3 haftada
teslim edilecektir.
2. Teklifle birlikte
numune tesIim edilecek
ve numunesi test
edilecektir.
3. Teklifle birlikte
ürüne ait kataloğbroşür
ve teknik özelliklere
uygunluk bilgisi
mutlaka beliıtilmelidir.
4. Teklifte marka model
ve katalog nuınarası
belirtilmelid ir. Marka,
model ve katalog
numarası be l irtilmeyen
teklifl er değerlendirme
dışı bırakılacaktır.
5. 0,5ml kancalı
kapakh, ısıya dayanıklı
ve polipropilen
olmalıdır.
6.Tüpün üzerinde
volüm ölçeği ve yazma
alanı bulunmalıdır.
7.Kapağın dış yüzü
düzgün ve yannaya
uygun nitelikte
olmalıdır.
8.Tüp, konik dipli
olmalı, tüp kapağı
sıkıca
kapatılabilmelidir.
9. Poşet içinde en az
l000 adet tüp
bulunmalıdır.
l0. Sabit açılı rotorda
15.000 x ghıza
dayanıklı ve sızdırmaz,
otoklavlanabilir
özellikte ve -80 ile
+l2frc sıcaklık
aralığında dayanıklı
olmalıdır.
1 1.Teklif vererı firma
markanın yetkili
distribütörü olmalı ve
yetki belgesini teklif ile
birlikte sunmaIıdır.
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20 Kutu

l l.Nitril malzenreden
I

I imal edilmiş olınaIıdır.

| 
2.Nonsteril olmalıdır.

| 
3. 50 çiil, l00 adetlik

I paketlerde olmaIıdır.

|+. ıo kutu Small (S), l0
I kutu Large (L) beden
lolmak üzere 20 kutu

Iteslim edilecektir.
| 5. Urün eıı geç 1

l haftada tesliın
ledilecektir.
lo. r"ı.ııR" birlikte
I

I 
numune teslim edilecek

lve numunesl test
edilecektir.
7. Teklifle birlikte
ürüne ait kataloğbroşür
ve teknik özelliklere
uygunluk bilgisi
mutlaka beliti lmelidir.
8. Teklifte marka model
ve katalog numarası
belirtilmelidir. Marka
model ve katalog
numarast be lirt ilmeyen
teklifl er değerlendirme
dışı bırakılacaktır.
l0.1. Ürün 2-3 lıaftada
teslim edilecektir.
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