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Viroloji Laboratuvarı Stoğu

Malzeme kodu
J07-072394

Malzeme Adı
HcV PcR.

HCV KANTİTATİF REAL TİME PCR IdTLERİ

1. Sistemin tam otomatik nükieik asit eldesi yapan bir basamağı olmalıdır.

2. Testlerin çalışabilmesi için gerçek zaırıaıılıPCR cihazı kurulmalıdır. Cihaz bütiin kitlerin bitimine kadar

kurulu kalmalıdır.

3. Teklif edilen kitler, İnvitro Diagnostik belgesi olan kantitatif kitler olmalıdrr.

4. En az72 ömekkapasiteli otomatik izolasyon ve PCR setup cihazr ücretsiz olarak kurulmalıdır. Cihazlar

büfün kitlerin bitimine kadar kurulu kalmalıdır.

5. Sistemde oluşabilecek uyumsuzlukları engellemek için; Ntikleik asit cihazl Real time PCR cihazı ve

kitler aynı iiretici firma tarafindan tiretilmiş olmalıdır.

6. Sistemin tamamr yani nükleik asit eldesi ve real time PCR basamaklarl aYru marka kitler ile
yapılmalıdır.

7. Laboratuvarm talep etmesi durumunda, serum veya plazma dışı örııeklerin ÇalıŞılması iÇin gerekli olan

ntikleik asit izolasyon ve Real time PCR kitleri, istenilen sayıda ücretsiz olarak temin edilme]idir. Bu

örneklerinin çalışılması için, ayrı bir cihaz gerekiyorsa, yeni cihaz kurulmah ve cihazlar kitlerin

bitimine kadar kurulu kalmalıdır.

8. Tüm kitlerin içinde çalışma için gerekli tüm reaktifler, standart ve kontroller bulunmalıdır. Reaktiflerin

ve kitlerin hatalı sonuç vermesi durumunda firma tiim değiştirmeleri ücretsiz olarak YaPacaktır.

çalışmalarda kit veya cihazlardarı kaynaklanabilecek sorunlarda ortaya çıkabilecek test tekrarlarında kit

ve malzeme kayıplarınr firma ücretsiz olarak temin edecektir.

g. Teklif edilen cihazlar için i.iretici firma onayl yetki belgeleri sağlanmalıdır. AYnca teknik servis

yeterliliğini gösteren personel eğitim belgeleri bulunmalıdır.

10. Tüm kitler kullanıma hazır ve orijinal ambalajında olmalıdır. Kitlerin üzerinde üretici firma adı, testin
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adr, test saylsl, lot numarası ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır,

1 1. Kit içerisinde master mix, enzim ve gerekli tüm primer problar hazır olarak bulunmalıdır.

12. Ekstemal kalite kontrolü için HCV için laboratuarın uygun gördüğü eksternal kalite kontrol

program/programlanna üyelik yapılmalıdır (Yılda en azz dağıtım, her dağıtımda en az 4 numune).

13. Testin sonuçlaıı Diinya Sağlık Örgütü (WHO) standartlarına göre (IU/ml) veya kopya bİrİmİnden

verilmelidir.

14. HCV Kantitasyon kitleri HCV 1,2,3 ,4,5,6 genotiplerini tespit edebilmelidir.

15. pCR testlerinin çalışılabilmesi için ve güvenilil sonuç alınabilmesi için, Nfüleik asit ekstraksiYonu ve

real time pCR yapan c|hazlara ait kit, reaktif ve gerekli ttim sarf malzemeleri ve tiim Plastik sarf

malzemeleri (pCR ttipü, filtreli steril pipet ucu,ependorf ttPü... vb.) yeterli miktarda ücretsiz olarak

verilmelidir.

16. HCV genotiplerinin saptanması için DNA dizi ana|izi clhazı ücretsiz olarak kıırulmalıdır. HCV
genotiplerinin saptanması için DNA dizi ana|iz cıhazı yerine, ücretsiz olarak farklı bir sistem de

kurulabilir. Clhaz\ar büti.in kitlerin bitimine kadar kurulu kalmalıdır.

17. HCV genotiplendirme için l20'er hasta sonucu verecek gerekli her ti.irlü cihaz, kit, reaktif ve sarf

malzemesi ücretsiz olaıak sağlanmalıdır.

18. Belirtilen test sayıları kitlerden kesin sonuç alınan hasta sayısına tekabül edecektir. Arada doğacak olan

ttim fark firma tarafindan ücretsiz karşılanacaktu.

19. Laboratuar tarafindan gerek görülıirse, laboratuarın fiziksel ve alt yapı değiŞiklikleri firma taraflndan,

ücretsiz olarak yeniden moleküler test çalışmaya uygı.ın hale getirilmeli ve 1 adet soğutmalı santriftij, üÇ

talom pipet seti, (istenilen sayı ve hacimlerde olmalrdrr, kalibrasyonları firma tarafindan ücretsiz olarak

yapılmahdır), 1 adet ısıtrcr blok, 1 adet spin santriftij, kit ve ömeklerin saklanması iÇin 1 adet buzdolabı

ve -20oC derin-dondurucu ücretsiz olarak kurulmalıdır.

20. İhaleyi kazananfırma, hasta sonuçlarrrun girilmesi ve raporlandırma yapılabilmesi iÇin. bir bilgisaYar ve

yanc1y1 ücretsiz olarak temin edecekiir. Bu cihazlar için gerekli sarf malzemeler cjt ( ].artuj vb. ..) firma

tarafmdan ücretsiz temin edilmelidir.

21. Sistemlerin kıırulması için gerekli kablo, adaptör, fiş temini, LİS sistemi bağlantıla;i, l-ıastane bilgisaYar

ağına bağlantı yapılabilmesi için gereken ttim diğer düzenlemeler firma tarafindaır ücretsiz olarak

karşılanacaktır.

22. Sistemi kuran firma kullanıın için laboratuar personeline istenildiği zamarı, ve saYıda gerekli eğitimi ve

eğitim dokümanlarını ücretsiz sağlamalıdır.

23.Laboratuar istediği zarflalistenen her türlü teknik destek ücretsiz olarak firma tarafindan sağlanmalıdır.

Ayrıca ihaleyi kazanan firm4 laboratuvar sorumlusunun belirleyeceği ve denetleyeceği bir teknisYeni,

alınacak kitlerin ttiketimine kadar laboratuvanmızdatarrızamaı|ı olarak hazır bulundurmalıdır

24. Testlerin özelliklerini, test prosedtirlerini gösteren orijinal prospektüsler ve TürkÇe tercümeleri firma

tarafiııdan temin edilmelidir,

25. İhaleyi alan firma ihaledeki bütiın cihazlarrn, sistemin kurulumu, kitlerin temini ve sistemin rutin
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işlemeye başlamasıru en geç 30 gıin içinde gerçekleştirmelidir.

26. Teklif edilen kit ve clhaz1ar için laboratuar işleyişinin aksamaması amacıyla 5 (beŞ) gün iÇinde sistemle

ilgili demo çalişmaları yapılmalıdır. Kurulacak cihaz ve test kitleri laboratuar yetkilisinin gözetiminde

denenecektir. Demo çalışmaları laboratuarın saptayacağı örnekler ve dıŞ kalite kontrol ömekleri

karşılaştırılarak yapılacaktır. Bu nedenle, demo çalışması yapacak firmalar laboratuvarın onaYlaYacağı

dış kalite kontrol örneklerini ücretsiz olarak temin edeceklerdir. Deneme kontrol ömekleri, kiVcihaz ve

sarf malzemeleri firma tarafindan ücretsiz olarak temin edilecektir. Test validasyonu sağlanamayan

kitlcihaz teklifleri red edilecektir. Bu talebe cevap vermeyen, demo için gerekli malzemeleri temin

etmeyen, demo yapmayan ya da deneme çalışmasr taleplerine zamanrnda yanıt vermeyen firmalara ait

kitler/sistemler ile ilgili teklifl er değerlendirilmeye alınmayacaktrr.

27 .iha|eyi alan firma tiim sistem ve cihaz|ar için gerekli teknik servİs, bakım, onanm ve yedek parÇasnl

temin etmeli ve sistem ve cihazlar ile ilgili her ttirlü solunu en klsa siirede çözmelidir.

28. Bütiın cıhaz|ar|abirlikte her biri için kesintisiz güç kaynakları ücretsiz olarak teslim edilmelidir.

29. Cihaz|arda çıkabilecek her türlü arızaya 48 saat içinde müdahale edilmeli, arızar,ıun 72 saat iÇinde

giderilmemesi durumrrnda yerlerine yeni cihaz|ar konulmalıdır. Cihazların periyodik bakım süreleri

lırma tarafindan belirtilip, zamanrnda b akım yapılmalıdır.

30. Testlerin çalışılmasında bir gecikme olmasr durumunda, laboratuvarın talep etmesi halinde firma

ömekleri, laboratuvarın uygrın göreceği koşullarda ve yerlerde çalışarak sonuçlarrn en krsa sürede

alrnmasrru sağlamalıdır.

31. Kitlerin miyadırun bitmesine iki ay kala laboratuar istediği takiirde miktan ne olursa olsun, firma kitleri

uzun miyadlısı ile değiştirilecektir.

32. Kitler laboratuvar istedikçe peyderpey teslim edilecektir.
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