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SAĞLIK BAı<AI\ILIĞI
AĞRI vALiLiĞi

ir, seĞıır vıü»ünr,üĞü
niyaohı DEvLET Hısuxnsi

HEMoGRAıvı cirıızl KIJLLAI\ıIMI TEKNir şenrxeıvınsi

A. KONU: Diyadin Devlet Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laborafuvannın ihtiyacı için
temin edilecek kitler ve birlikte verilecek hemogram cihazının prııına dayalı sonuç
karşılığı alımına ilişkin hususlan kapsamaktadır.

B. GENELŞARTLAR

l. Alımı yapılacak olan kitlerin istenilen miktarlan ve bunlara

2, Firmalar şartıamede adı ve miktarı belirtilen kitlerin tanıaııuna teklif vereceklir.
3. Kıırıılacak cihaz, iş bitim tarihi itiban ile 13 (onüç) yaşını geçmemelidir. Bu durum

cihazlann imalat tarihi ve seri numarasıru gösteren cihaz iiretim belgesi ile muayene
esnasında bel gelendirilecektir.

4, Yiiklenicinin kurduğu sistem halen tiretiliyor olmalı veya cihaz tiretimde değilse
disnibütör firma ihale siiresi boyunca yedek parç4 bakım ve teknik destek açısından
garanti verdiğini belgelendirmelidir.

5. Cıhag yiiklenici tarafından kurumun göstereceği yere ücretsiz olarak kurulmalı,
cihadann kapasitelerine uygun (elektrik kesintisi durumunda asgari yirmi dakika stire
ile cihazı çalıştırabilecek) harici kesintisiz güç kaynağı (UPS) ytiklenici tarafından
sağlanmalıdır.

6. Cihaan kurulması, yerleştirilmesi ve çalışması için mas4 çalışma tezgatılan ve alt
yapı değişikliğine gereksinim duyulıırs4 söz konusu giderler ve malzemeler
laborafuvar standartlanna uygun olarak yiiklenici tarafından ücretsiz olarak
iistlenilmelidir.

7. Ytiklenici firmq södeşme yapıldıktan sonra en geç l0 (on) takvim giinü içerisinde
ttlm cihazlann laborafuvar kurulumunu gerçekleştirip, ttim kontrollerini yaptıktan
soıua aktif olarak çalışır şekilde teslim edecektir. Cihaz kurulumunu müteakip idarece
muayene kabul işlemi yapılacaktır.

8. Ytiklenici firmq önerilen cihaz için, cihaz kullanım ve servis el kitapçıklaxrıırn
orijinallerini ve kullanıcıya yönelik olarak hazırlanmış Tilrkçe rehberlerini vermelidir.
Bu rehberde çalışma prensibi ve çalışma basamaklan, kalibrasyon ve kontrollerin

çalışılması, örneklerin çalışılması, hasta girişi, sonuçların rapor biçiminde basılması,
cihazın günltlk ve periyodik bakımlanıun zamıııu ve nasıl yapılacağı, problemlerin
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tespiti ve çöztimü için gerekli algorinnalar açık ve anlaşılır bir dil ile anlatılmalıdır.
Firma aynca parametrelerin yaş ve cinsiyete göre normal referans aral*lannı ve
birimlerini gösteren dokümanı da kuruma teslim etrıelidir.

9. Cihaa hastanelerde var olan rlİS 1Hospital İnformation System) ve LiS Gaborafuary
İnformation System) otomasyon sistemine entegre olabilmesi igin her türİü donanıma
satıip olmalıdır. Çalışılan test sonuçlannın otomasyon sistemine aktanmı tarııarııen
otomatik olarak gerçekleşmeli, kullanıcı müdatıalesine gerek olmamalıdır. Cihazlann
otomasyon sistemine entegrasyonu için gerekli ttlm bilgisayarlar, aksesuarlar, veri
aktarımı yapabilmek için gerekli olan ara yazılımlar ile donanrmlar ytiklenici
tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır.

l0. Cihada ilgili eğitim, ytiklenicinin eğitim sertifikalı yetkili görevlileri tarafından
verilecekiir. Eğitiın sırasında harcanan kit, sarf malzemeleri ytiklenici tarafmdan
sÇlanacaktır. Eğitim, hastane rutin hizrrıetini aksatmayacak şekilde, laborafuvar
sorumlulan denetiminde, ilgili uzmaıun belirleyeceği sayıda elemana, istenilen siirede
ücretsiz olarak verilecek ve eğitim verilen personeller için "Kullanıcı Eğitim
Sertifikası" dtizenleneceiiir. Hastane laborafuvar sorumlulanıun uygun gördüğü belirli
aralıklarla bu eğitimler tekrarlanacaktır. Bu şart tektif dosyasında firma
tarafindan taat lıüt edilerek belgelendirileceklir.

1l. Teklif edilen cilı,rız.- sözleşme stiresince ytiklenicinin ücretsiz garantisi altında
olmalıdır. Kitlerin kullanıldığı siire boyunca her tiirlü bakım, onanm ve yedek parça
ihtiyaçlan ytiklenici firma tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecekıir.

12. CihazAa kullanılacak tiim solüsyonlar, kontroller, kalibratörler, diluentler, örnek
kaplan, yüzıcı kağıtlan, kartuşu veya toneri ve cihazın kalite standartlanna uygun ve
güvenilir çalışabilmesi için gerekli her tiirlü sarf malzemeleri kitlerin kullanıldığı stire
boyunca yüklenici tarafından bedelsiz sağlanacaktır ve sipariş edilen kit miktarına
yetecek kadar sarf malzemesi ayru zamanda teslim edilecektir.

13. Cihazda testlerin çalışılabilınesi için test sayısının Yo20 fazlası kadar laborafuvar
sorumlusunun uygun gördüğü vakumlu K2 EDTA' lı tiip ücretsiz temin edilmelidir.
Aynca EDTA'Iı tiiplerin o/o2O'siri geçmeyecek şekilde pediatik tiipler verilecektir.
Kan alma işlemi için gerekli olan tiip sayısı kadar vacutainer iğne ucu ve yeterli
miktarda holder istenilen ttiplerle birlikte ücretsiz olarak gönderilecektir. Vacutainer
iğne uçlan iğne batrıalannı önlemek amacı ile kilitli emniyet kapağına süip olmalı,
kapaklann tizerinde bulunan ve açıldığında yırtılacak şekilde yerleştirilmiş olan
etikette sterilite işareti, lot numarası, son kullanma tarihi bulunmalıdır. İğnelerin
kapaklan 2l G iğne için yeşil, 22 G iğne için siyatı rerıkte olmalıdır. Tüptin geri
kaçması ve iğnenin holderdan çıkmasının önlenmesi amacıyla vakumlu tiipler,
emniyetli iğne uçlan ve holderlar ayru marka olmalıür. Verilecek kan tiipleri, iğne
uçlan ve holderlar laborafuvarda demonstasyonu yapılarak uygun görültirse kabul
edilecektir. Kullanım esnasında bu malzemelerde görtilebilecek her tiirlü sorun,
laborafuvar sorumlusu tarafından yilklenici firmaya bildirilir ve bu malzemeler,
yenileri ile veya laborafuvar sorumlusu tarafından uygun görtilen farklı bir marka
malzeme ile derhal değiştirilir.

14. Bu teknik şartname ile kitleri verenlerden bu kitlerle ile ilgili cihazın teknik bakımı
istenmekiedir. Teknik bakım konusunda aşağıdaki şartlar geçerlidir:
a. Firmalar teklifleri ile birlikte; teknik bakım verecek elemanların listesi ile bu

elemanlann teknik bakım adresi, cep ve iş telefonlan, fbks ve çağn numaralannı,
bu elemanlann şiıket btinyesinde olduğunu gösteren belgeyi (tiretici firma/
distribütör firma/ teklif veren firma), bu elemanlara ait iiretici firmanın verdiği
eğitim belgesini vermelidirler.

b. Teknik bakıma cihaza ait her ttirlü parça ve sarf malzemesi dalıildir. Kitlerin
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kullanıldığı stire iÇinde bakım, onanm ve yedek parçadan hiç bir ücret talep
edilmeyecektir.

c, Cihazlann.b.k q ile ilgili aynntıh bir program verilmelidir. Kullanıcı ve ilgili
teknik servis tarafından yapılması gereken günlülq haftalık, aylık ve benzeri bakım
ile hangi zllanlarda_ne yapılacağını ve nelerin aegişecegİııi gosteren aynnhlı bir
cetvel şeklinde dtizenlenerek laboratuvara teslim edilmelidir. -

d. Teknik bakım ve onanm hizneti gtinde 24 saat, haftada 7 gtın ve tilm bayram ve
resmi tatil gtlnlerinde verilmelidir.

e. Arıza bildiriminden soıua 24 saat içinde cihaza müdalıale edilecek ve buna
rağmen cihaz onanlamıyorsa 48 saat içinde ytiklenici tarafından yedek bir cihaz
sağlanacaktır. Bu garanti hem temsilci firma hem de distribütör fi*u tara ndan
verilmeli ve taalılıüt edilmelidir Anzalı geçen stire garanti siiresinden
saYılmaYacak ve belirlenen stireyi aşan her gtln için anzalaİaan dolayı oluşan
hizrııet kaybı firmaya cezai müeyyide olarak uygulanacaktır. Anzanın tek cihazda
olması durumunda da yukardaki şartlar geçerlİdİr. Ytiklenicinin ytıktıınltıliıklerini
Yerine getirmemesi sebebi ile tetkiklerin yapılamamı§ı ve anzaııın giderilememesi
durumund4 bu durulun sebep olduğu her tiirlü hasta haklan ile lğııı soruşfurma
sonucu oluŞacak maddi ve manevi kayıp yüklenici tarafindan karşılanacaktır.f. Arızabildirim ?:ımail,yiikleniciye telefon, e-mail veya fhks ile durumun iletilmesi
ile baŞlar. Teknik seryis yetkilisi, yaptığı her anza müdüalesi için teknik servis
raPoru haarlamalı ve bu raporrın bir kopyası laboratuvar sorumlusuna teslim
edilınelidir.

15. Kitler teslim tarihinden itibaren en az 6 (altı) ay miadlı olınalıdır. t (bir) aydan az
olmamak iircre, raf ömrilnü tamamlamıısına az stire kalan kitler iıgiıİ yİıklenici
tarafından daİıa uzun miadlı olanlarla ücretsiz olarak değiştirilecektir. Kiİer ve kitlerle
ilgili standart ve kontollerin hatalı sonuç vermesi durumunda, bu kitler yüklenici
tarafindan ücretsiz olarak 7 (yedi) takvim gtinü içinde yenileri ile değişirilecektir.
Ytiklenici miadı geçmiş kit ve sarf malzemeleri hastaneye teslim emıemİlİalr. Teslim
ettiği tesPit edildiği takdirde malzeme teslim edilmemiş olarak değerlendirilecektir.

16. Laboratuvarlar, kitlerin teslim alınmadan önceki transport, kottı İ<oşullarda saklanma,
kit içeriklerinde fiziksel hasar datıil oluşabilecek her ttirlü sonın ile ilgili hiçbir
sorumluluk taşımaz. Kullanım sırasında fark edilecek olan bu ttir sorunlarda 7 ç;di)
takvim giinü içerisinde yüklenici kitleri ücretsiz olarak yenileri ile değiştirmJıaır.
Benzer biçimde kit içeriklerinin bildirilenden eksik çıkması durumunda ytıklenici tiım
eksiklikleri, öngöriilen test çalışma koşullanna uyguıı biçimdj gidermekle
ytlkilmlüdilr.

17. Kitlerin, malzemelerin prospektiisleri, çalışma prosedtirleri, cihazlann orijinal
kataloglan teklifle birlikte ihale dosyasında verilmelidir $razılı veya CD olarak).
Teklif edilecek kitler; kitlerle birlikte teklif edilen cihazlarla tam uyumlu
kullanılabilecektir.

18. Tilm malzemeler, o1ijinal ambalajınd4 açılmamış olacaktır. Etiketler tizerinde yapılan
silinti ve kazıntı red nedenidir.

19. ÇalıŞma sırasında kitlerin hatalı sonuç vermesi durumunda (kalibrasyonlanrun
YaPılamaması, iç kalite konhol sonuçlanrun hatalı çıkması, tekrarlanabilirlik-
varyasyon katsayısı (%CV) sorunlannın tespit edilmesi gibi) bu kitler firma tarafindan
yenileri ile değiştirilecektir.

20. Kullanım sırasında teknik an?A, bakım-onanm gibi nedenlerden dolayı yapılan kit
harcamalan laborafuvar tarafından belirtilecek ve söz konusu mittarlar yüklenici
tarafından ücretsiz olarak temin edilecektir.

2l. Yüklenici, kitler kullanıldığı stirece laborafuvann tercih ettiği iç kalite kontrol

3l6



örneklerini ücretsiz olarak karşılayacaklardır. İç kalite kontrol örnekleri en az üç
seviyeli olacaktır. Laborafuvar sorumlusu gerekli gördüğü durumlarda kalite kontol
işlemleri tekrarlanabilecektir. Her kit için gerekli dunımlarda kalibratör ve devamlı
olarak da kontroller eksiksiz olarak teslim edilecektir. Kalite kontrol çalışmalanndan
kaynaklanan kit kaybını yüklenici firma ücretsiz olarak karşılayacaktır.

22.Het bir paramete için kalibrasyon sorunlan, internal ve eksternal kalite kontrol
sonuçlanndaki problemler, kesinlik (precision) ve doğruluk (accııracy) sorunlan için
dilzeltici çalışmalar firmanın aplikasyon personelleri tarafından ytirütiilecektir.
Ytiklenici firmq bu durumlarda aplikasyon personellerine ulaşılabilecek numaralan
laborafuvarlara yazılı olarak bildirecektir.

23. İnternal kalite kontrol ve eksternal kalite konhol çalışmalan sonucund4 test sonuçlan
"sonuç verilemez" olarak yorumlanırsa ve söz konusu olumsuzluk kullanıcı hatasına
bağlı değilse ya da zamanında teslim edilemeyen kitler ve sarf malzemeler nedeni ile
testler çalışılamaz veya güvenilir sonuç elde edilemezse sonuçlann verilmediği stlre
için idari şartııamede belirtilen cezai müeyyide htlktlmleri uygulanacaktır.

24. Teklif edilen kit ve cihazlar için tiretici veya distribütör firma tarafından teklif
süibine verilen noter tasdikli yetki belgesi teklifler ile birlikte verilecelcir.

25. Yüklenici, kitlerin hangi prensiple çalıştığını, ambalaj şekillerini, kaç testlik
ambalajlarda olduğunu ve tiretici fırma isimlerini açık olarak belirtecektir. Kit
prospektiis dosyası İngilizce orijinali ve Tiirkçe terctimesi ile birlikte laboratuvara
teslim edilecektir (yazılı veya CD olarak).

26. Sel baskını, deprem, yangın, terör, elektrik ve su tesisatı ve benzeri sebepler ile cihaz
ve kitlerde oluşabilecek hasarlar yüklenici firma tarafindan kaışılanacaktır.

27. Kitler 09 OCAK 2007 tarıh ve 26398 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak ytirtlrlüğe
giren "Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazlan Yönetmeliği" ne uygun şekilde
iiretilmiş veya ithal edilmiş olmalıdır.

28. Kurulacak cihazlaı ile kitlerin tamamrnın Ürtln Takip Sistemi (ÜTS) kaydı
bulunmalıdır. ÜrS kaydını gösteren belgeler teklifle birlihe ihale dosyasında
veritmelidir; aksi durumda yapılan teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

29. Tilm kitler kullanılıncaya kadar cihazlar laboratuvarda kalacakhr.
30. Yüklenici ttim bu şartrıamenin maddelerine sırası ile uyduğunu belirtir uygunluk

belgesini teklifle birlikte sunmalıdır. Şartrıameye uygunluk beyanı firmanın başlıklı
kağıdına yazılmış, yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu şartıameye uygunluk
belgesi ile firmanın hangi mark4 model cihadarla ve hangi kitlerle ihaleye gireceği,
teknik özellikleri açıkça beliıtilmiş olmalıdır. Şartnameye uygunluk belgesi haarlamayan
firmalann teklifleri reddedilecektir.

3l. Bu şarfrıaırıede belirtilmeyen htikiimler konusunda idari şartname htlktlmleri geçerlidir.
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c. KİTLERLE BiRr,irrn vrniıBcEK oLAıt ciHezrx rnxMxöznııixr,Bni

l. Kurulacak cihazsayısı ve cihaz hıa aşağıdaki gibidir:

2. cıhaz manuel veya otomatik (autoloader) modda çalışabilmelidir.
3. ciha?Aadalıiıi veya harici barkod okuyucu buluıımalıdır.
4. Kanın homojenizasyonu için tiiplerin çalkalanma işlemi cıhaz itzerinde otomatik

olarak YaPılmalı Ya da bu işlemin cihazharicinde yapılabitmesi için bir adet kan ttipü
çevirici aynca verilmelidir.

5. Sistemin kaPsamında: ana cıhqekran, bilgisayar, klavye, yazıcıve diğer donanımlan
tam olmalıdır. kartuş ve yaacı kağıtlan fırma tarafından sağlanacakhr.

6. Cihaza örnek verildikten sonr4 sonuçlar çıkana kadar kullanıcı müdalıalesine gerek
duYulmamalıdır. Cİhaz taırı kan örneğinden ayru anda en az aşağıda belirtilen l8
parametrenin sayım ve ölçtimlerini yapmalıdır.

WBC : lökosit
RBC : eritosit
HGB : hemoglobin
HCT : hematokrit
MCV : ort. eritosit voliimü
MCH : ort. eritosit hemoglobini
MCHC : ort. eritrosit hemoglobin konsantrasyonu
RDW : eritosit dağılım genişliği
PLT : tombosit
MPV : ort. trombosit volilmü
PCT : platekrit
PDW : trombosit dağılım genişliği
GRAN# :granüositsayısı
% GRA}I : grantilosit ytizdesi
LYMPH# :lenfositsayısı
% LYMPH : lenfosit ytizdesi
MO # veya MİD # : monosit sayısı veya MİD sayısı
%MO veya%o Mİn : monosit ytizdesi veya MİD yüzdesi

7. cihazkit kabında belirtilen test miktarlannr sonuna kadar kullanabilmelidir.
8. Cihaz 220 voltluk şebeke gerilimi ile çalışabilmeli, şebeke gerilimindeki değişmelerin

enaz+l- % l0 kompanze edebilecek dtDeneğe satıip olmalıdır.

No / Kuruluş Adı Cihazın hızı (tesüsaat. Cihaz §ayı§ı Parametre §ayı§ı

l Devlet Hastanesi En az 50 ı Oir) ı8
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9. Sistem gilntln 24 gati kullanıma hazır bir şekilde çalışabilecektir. Sistemde pütı
fufucu filte uygulanabiliyorsa firma bunu sağlamalıdır.

l0. OlÇülen ve hesaplanan ttlm değerler monitörde sayısal olarak görülebilecek,
sonuçlann çıktısı yazıcıdan alınabilecektir.

l l. Cihazda kalibrasyon işlemi otomatik ve manuel olarak yapılabilmelidir.
12. Sistem reaktifleri otomatik olarak kontrol etrıeli ve solüsyon bitimi söz konusu

olduğunda kullanıcıyı uyarmalıdır. Aynca cihazda meydana gelen hata ya da arıza
dıırumunda da kullanıcı uyanlmalıdır.

13. Cihaz her kan sayımından sonra probunu otomatik olarak içten ve dıştan yıkamalı,
aynca kullanıcı tarafindan temidenmesine gerek olmamalıdır.

14. SonuÇlar bir bilgisayar aracılığı ile iizerinde hasta adı, protokol numarası, rapor tarihi,
refererans değerleri bulunan bir rapor halinde alınmalı ve anormal değerler raporda
işaretlenmelidir.

15. Cihaza test sonuçlannın alınabileceği yaacı bağlanmalıdu. Raporda numuneye ait
sonuÇlarla birlikte parametelerin normal değerleri, wBc, RBC ve pLT histogramlan
yer almalıdır.

16. Cihaan hafizası en az 1000 (bin) hastaııın sonuçlannı grafikleri ile birlikte
saklayabilecek kapasitede olmalıdır.

17. Firmalar teklif dosyalann4 kuracaklan sistemlerin kataloglanru, önemli özelliklerini
(test Yöntemi, pipetleme şekli, aynı anda taşıdığı kit sayısı, aynı anda aldığı ömek
saYısı, kit ve nıımune miktarı, ilk sonuç alma siiresi, saatteki test sayısı...) eklemelidir.

D. KABI,L vE MUAYEI\IE

t. Cihaan muayene ve kabulü hastanemiz muayene ve teselltim komisyonunca yapılacaktır.
2. MuaYene sırasında firma yetkilileri mutlaka bulunacak, muayene komisyonu cihaan

ŞartnameYe uygunluğu hakkında ikna edilinceye kadar deneme kullanımı yapılacaktır.
3. MuaYene sırasındakİ tiim masraflar ve doğabilecek hasarlann yükü-ıüİüğü firmaya ait

olacaktır.
4, Teknik Şartnamede belirtilen şartlar ve talepler, her gnıp kendi arasında o1mak iizere her

laboratuvara kurulacak cihazlar için geçerlidir.

_*l7L /eı*l-

616


