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Kisi / Oda / Firmamn Adi veya Ticaret Unvani - Kase/imza

Ek : Teknik §artname
Satinalmamn Yapilacagi Birim:

• Teklifler yalmzca mail yoluyla kabul edilecektir.
k « Malzemeler siparijten sonra Hastanemiz Ambarma mesai saatleri iferisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi i9in idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat uzerinden degerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.tla? ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" na kaydedilerek onaylanmis ilrun numarasi (barkod)
olmalidir.
• Teklif edilen urunlerin onaylanmis iiriin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
• Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu duzenlenmesinden itibaren yuklenicinin yazih talebi uzerine en gee 180
gun i9inde Yukleniciye veya vekiline Sdemeyi yapacaktir.
• Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• Teknik §artname ektedir.
• En gee 7 (yedi) giin i9erisinde faturasi kuruma ula$tinlmayan Mai /Hizmetin Sdemesi yapilmayacaktir.
• Bu alimdan ortaya 9ikacak olan ihtilaflarm hallinde Agn Mahkemeleri ve icra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmi§ sayilir.
• Alimlanmiz kismi teklife a9iktir.

Tutak Devlet Hastanesi Personel Birimi
Van yolu uzeri Tutak/AGRI
(Faks No: 0(472) 4112083

Bilgi: Ay?e BALTA
Unvani : Tibbi Sekreter
E-Posta: ayse.balta@saglik.gov.tr



SAGLIK BAKANLIGI
AGRI VALiLIGi

IL SAGLIK MUDURLUGU
TUTAK DEVLET HASTANESI

HEMOGRAM CIHAZI KULLANIMI TEKNIK SARTNAMESI

A. KONU: Tutak Devlet Hastanesi Tibbi Biyokimya Laboratuvannm ihtiyaci i9in temin
edilecek kitler ve birlikte verilecek hemogram cihazinm puana dayah sonu9 karsiligi
ahmma iliskin hususlari kapsamaktadir.

B. GENELSARTLAR

1. Alimi yapilacak olan kitlerin ismi, istenilen miktarlan ve bunlara karsihk gelen
puanlar asagida gosterilmistir.

SUT Kodu

LI 07020

Tetkik Adi

Tarn Kan Sayimi (Hemogram)

SUT Puani

5,82

Kurum Adi

Tutak Devlet Hastanesi

Test Miktan

4000

Puan

2. Firmalar sartnamede adi ve miktan belirtilen kitlerin tamamma teklif verecektir.
3. Kurulacak cihaz, is bitim tarihi itibari ile 13 (onii9) yasmi ge9memelidir. Bu durum

cihazlarm imalat tarihi ve seri numarasim gosteren cihaz tiretim belgesi ile muayene
esnasmda belgelendirilecektir.

4. Yiiklenicinin kurdugu sistem halen iiretiliyor olmah veya cihaz iiretimde degilse
distributor firma ihale siiresi boyunca yedek par9a, bakim ve teknik destek a9ismdan
garanti verdigini belgelendirmelidir.

5. Cihaz, yiiklenici tarafmdan kurumun gosterecegi yere iicretsiz olarak kurulmali,
cihazlarm kapasitelerine uygun (elektrik kesintisi durumunda asgari yirmi dakika siire
ile cihazi 9ahstirabilecek) harici kesintisiz gti9 kaynagi (UPS) yiiklenici tarafmdan
saglanmahdir.

6. Cihazm kurulmasi, yerlestirilmesi ve 9ahsmasi i9in masa, 9alisma tezgahlari ve alt
yapi degisikligine gereksinim duyulursa, soz konusu giderler ve malzemeler
laboratuvar standartlarma uygun olarak yiiklenici tarafmdan iicretsiz olarak
tistlenilmelidir.

7. Yiiklenici firma, sozlesme yapildiktan sonra en ge9 10 (on) takvim gtinii i9erisinde
tiim cihazlarm laboratuvar kurulumunu ger9eklestirip, tiim kontrollerini yaptiktan
sonra aktif olarak 9ahsir sekilde teslim edecektir. Cihaz kurulumunu miiteakip idarece
muayene kabul islemi yapilacaktir.

8. Yiiklenici firma, onerilen cihaz i9in, cihaz kullamm ve servis el kitap9iklarinm
orijinallerini ve kullamciya yonelik olarak hazirlanmis Turk9e rehberlerini vermelidir.
Bu rehberde 9ahsma prensibi ve 9ahsma basamaklari, kalibrasyon ve kontrollerin

9ahsilmasi, hasta girisi, som^larm^por bi9iminde basilmasi,
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cihazm giinliik ve periyodik bakimlarimn zamam ve nasil yapilacagi, problemlerin
tespiti ve 96ziimu i9in gerekli algoritmalar a9ik ve anlasihr bir dil ile anlatilmahdir.
Firma aynca parametrelerin yas ve cinsiyete gore normal referans arahklarmi ve
birimlerini gosteren dokiimam da kuruma teslim etmelidir.

9. Cihaz, hastanelerde var olan HlS (Hospital information System) ve LiS (Laboratuary
information System) otomasyon sistemine entegre olabilmesi i9in her tiirlii donamma
sahip olmahdir. Cah§ilan test sonu9larmm otomasyon sistemine aktarimi tamamen
otomatik olarak ger9ekle§meli, kullamci miidahalesine gerek olmamahdir. Cihazlarm
otomasyon sistemine entegrasyonu i9in gerekli tiim bilgisayarlar, aksesuarlar, veri
aktarimi yapabilmek i9in gerekli olan ara yazihmlar ile donammlar yiiklenici
tarafindan iicretsiz olarak saglanacaktir.

10. Cihazla ilgili egitim, yiiklenicinin egitim sertifikah yetkili gorevlileri tarafindan
verilecektir. Egitim sirasmda harcanan kit, sarf malzemeleri yiiklenici tarafindan
saglanacaktir. Egitim, hastane rutin hizmetini aksatmayacak §ekilde, laboratuvar
sorumlulan denetiminde, ilgili uzmanin belirleyecegi sayida elemana, istenilen siirede
ucretsiz olarak verilecek ve egitim verilen personeller i9in "Kullamci Egitim
Sertifikasi" duzenlenecektir. Hastane laboratuvar sorumlulanmn uygun gordiigii belirli
arahklarla bu egitimler tekrarlanacaktir. Bu §artteklif dosyasmda firma
tarafindan taahhiit edilerek belgelendirilecektir.

ll.Teklif edilen cihaz, sozle§me siiresince yiiklenicinin ucretsiz garantisi altinda
olmahdir. Kitlerin kullamldigi sure boyunca her tiirlii bakim, onarim ve yedek par9a
ihtiya9lan yiiklenici firma tarafindan iicretsiz olarak ger9ekle§tirilecektir.

12. Cihazda kullamlacak tiim soliisyonlar, kontroller, kalibratorler, diluentler, ornek
kaplan, yazici kagitlan, kartusu veya toneri ve cihazm kalite standartlarma uygun ve
giivenilir 9ah§abilmesi i9in gerekli her turlii sarf malzemeleri kitlerin kullamldigi sure
boyunca yiiklenici tarafindan bedelsiz saglanacaktir ve siparis. edilen kit miktanna
yetecek kadar sarf malzemesi aym zamanda teslim edilecektir.

13. Cihazda testlerin 9ahs.ilabilmesi i9in test sayisimn %20 fazlasi kadar laboratuvar
sorumlusunun uygun gordiigii vakumlu K2 EDTA' h tup ucretsiz temin edilmelidir.
Ayrica EDTA'h tuplerin %20'sini ge9meyecek sekilde pediatrik tiipler verilecektir.
Kan alma i§lemi i9in gerekli olan tup sayisi kadar vacutainer igne ucu ve yeterli
miktarda holder istenilen tuplerle birlikte ucretsiz olarak gonderilecektir. Vacutainer
igne U9lari igne batmalanni 6'nlemek amaci ile kilitli emniyet kapagma sahip olmah,
kapaklann iizerinde bulunan ve a9ildigmda yirtilacak §ekilde yerle§tirilmi§ olan
etikette sterilite i§areti, lot numarasi, son kullanma tarihi bulunmahdir. Ignelerin
kapaklan 21 G igne i9in yes.il, 22 G igne i9in siyah renkte olmahdir. Tiipiin geri
ka9masi ve ignenin holderdan 9ikmasmin onlenmesi amaciyla vakumlu tiipler,
emniyetli igne U9lari ve holderlar aym marka olmahdir. Verilecek kan tiipleri, igne
U9lari ve holderlar laboratuvarda demonstrasyonu yapilarak uygun goriiliirse kabul
edilecektir. Kullamm esnasinda bu malzemelerde goriilebilecek her tiirlii sorun,
laboratuvar sorumlusu tarafindan yiiklenici firmaya bildirilir ve bu malzemeler,
yenileri ile veya laboratuvar sorumlusu tarafindan uygun goriilen farkli bir marka
malzeme ile derhal degi§tirilir.

14. Bu teknik sartname ile kitleri verenlerden bu kitlerle ile ilgili cihazm teknik bakimi
istenmektedir. Teknik bakim konusunda a§agidaki sartlar ge9erlidir:
a. Firmalar teklifleri ile birlikte; teknik bakim verecek elemanlarm listesi ile bu

elemanlarm teknik bakim adresi, cep ve is telefonlari, faks ve 9agri numaralarim,
bu elemanlarm §irket biinyesinde oldugunu gosteren belgeyi (iiretici firma/
distributor firma/ teklif veren firma), bu elemanlara ait iiretici firmamn verdigi
egitim belgesini vermelidirler. r\ J\J\
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b. Teknik bakima, cihaza ait her tiirlii par9a ve sarf malzemesi dahildir. Kitlerin
kullamldigi siire i9inde bakim, onarim ve yedek par9adan hi9 bir iicret talep
edilmeyecektir.

c. Cihazlarm bakimi ile ilgili ayrmtih bir program verilmelidir. Kullamci ve ilgili
teknik servis tarafindan yapilmasi gereken giinliik, haftalik, ayhk ve benzeri bakim
ile hangi zamanlarda ne yapilacagini ve nelerin degisecegini gosteren ayrmtih bir
cetvel seklinde diizenlenerek laboratuvara teslim edilmelidir.

d. Teknik bakim ve onarim hizmeti giinde 24 saat, haftada 7 giin ve tiini bayram ve
resmi tatil giinlerinde verilmelidir.

e. Anza bildiriminden sonra 24 saat i9inde cihaza miidahale edilecek ve buna
ragmen cihaz onarilamiyorsa 48 saat i9inde yiiklenici tarafindan yedek bir cihaz
saglanacaktir. Bu garanti hem temsilci firma hem de distributor firma tarafindan
verilmeli ve taahhiit edilmelidir Anzali ge9en siire garanti siiresinden
sayilmayacak ve belirlenen siireyi asan her giin i9in arizalardan dolayi olusan
hizmet kaybi firmaya cezai miieyyide olarak uygulanacaktir. Arizanm tek cihazda
olmasi durumunda da yukardaki sartlar ge9erlidir. Yiiklenicinin yiikumltiluklerini
yerine getirmemesi sebebi ile tetkiklerin yapilamamasi ve arizanm giderilememesi
durumunda, bu durumun sebep oldugu her tiirlii hasta haklari ile ilgili sorusturma
sonucu olusacak maddi ve manevi kayip yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

f. Anza bildirim zamani, yiikleniciye telefon, e-mail veya faks ile durumun iletilmesi
ile baslar. Teknik servis yetkilisi, yaptigi her anza miidahalesi i9in teknik servis
raporu hazirlamah ve bu raporun bir kopyasi laboratuvar sorumlusuna teslim
edilmelidir.

15. Kitler teslim tarihinden itibaren en az 6 (alti) ay miadh olmahdir. 1 (bir) ay dan az
olmamak tizere, raf omriinii tamamlamasma az siire kalan kitler ilgili yuklenici
tarafindan daha uzun miadh olanlarla iicretsiz olarak degistirilecektir. Kitler ve kitlerle
ilgili standart ve kontrollerin hatali sonu9 vermesi durumunda, bu kitler yuklenici
tarafindan iicretsiz olarak 7 (yedi) takvim giinii i9inde yenileri ile degistirilecektir.
Yuklenici miadi ge9mi§ kit ve sarf malzemeleri hastaneye teslim etmemelidir. Teslim
ettigi tespit edildigi takdirde malzeme teslim edilmemis olarak degerlendirilecektir.

16. Laboratuvarlar, kitlerin teslim almmadan 6'nceki transport, kotii kosullarda saklanma,
kit i9eriklerinde fiziksel hasar dahil olusabilecek her ttirlii sorun ile ilgili hi9bir
sorumluluk tasimaz. Kullamm sirasinda fark edilecek olan bu tiir sorunlarda 7 (yedi)
takvim gtinii i9erisinde yiiklenici kitleri iicretsiz olarak yenileri ile degistirmelidir.
Benzer bi9imde kit i9eriklerinin bildirilenden eksik 9ikmasi durumunda yiiklenici tiim
eksiklikleri, ongoriilen test 9ahsma kosullanna uygun bi9imde gidermekle
yiikiimliidiir.

17. Kitlerin, malzemelerin prospektiisleri, 9ahsma prosediirleri, cihazlarm orijinal
kataloglari teklifle birlikte ihale dosyasmda verilmelidir (yazih veya CD olarak).
Teklif edilecek kitler; kitlerle birlikte teklif edilen cihazlarla tam uyumlu
kullanilabilecektir.

18. Tiim malzemeler, orijinal ambalajmda, a9ilmami§ olacaktir. Etiketler iizerinde yapilan
silinti ve kazinti red nedenidir.

19. Calisma sirasinda kitlerin hatali sonu9 vermesi durumunda (kalibrasyonlannin
yapilamamasi, {9 kalite kontrol sonu9lannm hatali 9ikmasi, tekrarlanabilirlik-
varyasyon katsayisi (%CV) sorunlarmin tespit edilmesi gibi) bu kitler firma tarafindan
yenileri ile degistirilecektir.

20. Kullamm sirasinda teknik ariza, bakim-onanm gibi nedenlerden dolayi yapilan kit
harcamalan laboratuvar tarafindan belirtilecek ve soz konusu miktarlar yuklenici .amalan laboratuvar ta ra inan e r t e c e ve soz onusu m t a r a r y u e n c .

indan iicretsiz olarak temin edilecektir. U r WL I J ^ ̂ \ M-l̂ P
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21. Yiiklenici, kitler kullanildigi siirece laboratuvann tercih ettigi 19 kalite kontrol
6'rneklerini iicretsiz olarak kar§ilayacaklardir. 19 kalite kontrol ornekleri en az (19
seviyeli olacaktir. Laboratuvar sorumlusu gerekli gordiigii durumlarda kalite kontrol
islemleri tekrarlanabilecektir. Her kit i9in gerekli durumlarda kalibrator ve devamh
olarak da kontroller eksiksiz olarak teslim edilecektir. Kalite kontrol 9ah§malarmdan
kaynaklanan kit kaybini yuklenici firma iicretsiz olarak karsilayacaktir.

22. Her bir parametre i9in kalibrasyon sorunlari, internal ve eksternal kalite kontrol
sonu9larmdaki problemler, kesinlik (precision) ve dogruluk (accuracy) sorunlari i9in
diizeltici 9ah§malar firmanin aplikasyon personelleri tarafmdan yiirtitiilecektir.
Yuklenici firma, bu durumlarda aplikasyon personellerine ulasilabilecek numaralari
laboratuvarlara yazih olarak bildirecektir.

23. Internal kalite kontrol ve eksternal kalite kontrol 9ah§malari sonucunda, test sonu9lari
"sonu9 verilemez" olarak yorumlamrsa ve soz konusu olumsuzluk kullanici hatasma
bagh degilse ya da zamamnda teslim edilemeyen kitler ve sarf malzemeler nedeni ile
testier 9ah§ilamaz veya gilvenilir sonu9 elde edilemezse sonu9larm verilmedigi silre
i9in idari §artnamede belirtilen cezai miieyyide hiiktimleri uygulanacaktir.

24. Teklif edilen kit ve cihazlar i9in iiretici veya distributor firma tarafmdan teklif
sahibine verilen noter tasdikli yetki belgesi teklifler ile birlikte verilecektir.

25. Yuklenici, kitlerin hangi prensiple 9ah§tigim, ambalaj §ekillerini, ka9 testlik
ambalajlarda oldugunu ve iiretici firma isimlerini a9ik olarak belirtecektir. Kit
prospektiis dosyasi Ingilizce orijinali ve Turk9e terciimesi ile birlikte laboratuvara
teslim edilecektir (yazih veya CD olarak).

26. Sel baskini, deprem, yangin, teror, elektrik ve su tesisatl ve benzeri sebepler ile cihaz
ve kitlerde olus.abilecek hasarlar yiiklenici firma tarafmdan kar§ilanacaktir.

27. Kitler 09 OCAK 2007 tarih ve 26398 sayih Resmi Gazetede yaymlanarak yiirtirluge
giren "Viicut Di§mda Kullamlan Tibbi Tani Cihazlari Yonetmeligi" ne uygun sekilde
iiretilmis. veya ithal edilmis. olmahdir.

28. Kurulacak cihazlar ile kitlerin tamaminm tfriin Takip Sistemi (UTS) kaydi
bulunmahdir. UTS kaydini gosteren belgeler teklifle birlikte ihale dosyasinda
verilmelidir; aksi durumda yapilan teklif degerlendirme di§i birakilacaktir.

29. Tiim kitler kullanihncaya kadar cihazlar laboratuvarda kalacaktir.
30. Yuklenici turn bu §artnamenin maddelerine sirasi ile uydugunu belirtir uygunluk

belgesini teklifle birlikte sunmahdir. Sartnameye uygunluk beyam firmanin ba§hkh
kagidma yazilmis, yetkili ki§i tarafmdan irnzalanmi§ olmahdir. Bu §artnameye uygunluk
belgesi ile firmanin hangi marka, model cihazlarla ve hangi kitlerle ihaleye girecegi,
teknik ozellikleri a9ik9a belirtilmis olmahdir. Sartnameye uygunluk belgesi hazirlamayan
firmalann teklifleri reddedilecektir.

31. Bu §artnamede belirtilmeyen hiikiimler konusunda idari §artname hiikiimleri ge9erlidir.

H f <
f
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C. KlTLERLE BIRLIKTE VERILECEK OLAN CIHAZIN TEKNIK
OZELLIKLERl

1. Kurulacak cihaz sayisi ve cihaz hizi asagidaki gibidir:

Sira No

1.

Kurum / Kurulu§ Adi

Tutak Devlet Hastanesi

Cihazin hizi (test/saat

En az 50

Cihaz sayisi

1 (bir)

Parametre sayisi

18

2. Cihaz manuel veya otomatik (autoloader) modda 9ahsabilmelidir.
3. Cihazda dahili veya harici barkod okuyucu bulunmahdir.
4. Kanm homojenizasyonu i9in tiiplerin 9alkalanma islemi cihaz iizerinde otomatik

olarak yapilmah ya da bu islemin cihaz haricinde yapilabilmesi i9in bir adet kan tiipu
9evirici ayrica verilmelidir.

5. Sistemin kapsammda: ana cihaz, ekran, bilgisayar, klavye, yazici ve diger donanimlan
tarn olmalidir. Kartu§ ve yazici kagitlan firma tarafmdan saglanacaktir.

6. Cihaza ornek verildikten sonra, sonu9lar 9ikana kadar kullanici miidahalesine gerek
duyulmamahdir. Cihaz tarn kan orneginden aym anda en az asagida belirtilen 18
parametrenin sayim ve 6l9iimlerini yapmahdir.

WBC : lokosit
RBC : eritrosit
HGB : hemoglobin
HCT : hematokrit
MCV : ort. eritrosit voliimii
MCH : ort. eritrosit hemoglobini
MCHC : ort. eritrosit hemoglobin konsantrasyonu
RDW : eritrosit dagilim genisligi
PLT : trombosit
MPV : ort. trombosit voliimii
PCT : platekrit
PDW : trombosit dagilim genisligi
GRAN # : graniilosit sayisi
% GRAN : graniilosit yiizdesi
LYMPH # : lenfosit sayisi
% LYMPH : lenfosit yiizdesi
MO # veya MID # : monosit sayisi veya MID sayisi
% MO veya % MID : monosit yiizdesi veya MID yiizdesi

7. Cihaz kit kabmda belirtilen test miktarlarmi sonuna kadar kullanabilmelidir.
8. Cihaz 220 voltluk sebeke gerilimi ile 9ahsabilmeli, sebeke gerilimindeki degismelerin

en az -j^(- % 10 kompanze edebilecek diizenege sahip olmal
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9. Sistem guniin 24 saati kullanima hazir bir sekilde Qali§abilecektir. Sistemde pihti
tutucu filtre uygulanabiliyorsa firma bunu saglamahdir.

10. Guillen ve hesaplanan turn degerler monitorde sayisal olarak goriilebilecek,
sonu9lann 9iktisi yazicidan almabilecektir.

11. Cihazda kalibrasyon islemi otomatik ve manuel olarak yapilabilmelidir.
12. Sistem reaktifleri otomatik olarak kontrol etmeli ve soliisyon bitimi soz konusu

oldugunda kullamciyi uyarmahdir. Aynca cihazda meydana gelen hata ya da anza
durumunda da kullamci uyanlmahdir.

13. Cihaz her kan sayimmdan sonra probunu otomatik olarak i9ten ve di§tan yikamali,
aynca kullamci tarafmdan temizlenmesine gerek olmamahdir.

14. Sonu9lar bir bilgisayar araciligi ile uzerinde hasta adi, protokol numarasi, rapor tarihi,
refererans degerleri bulunan bir rapor halinde ahnmali ve anormal degerler raporda
isaretlenmelidir.

15. Cihaza test sonu9larmm ahnabilecegi yazici baglanmalidir. Raporda numuneye ait
sonu9larla birlikte parametrelerin normal degerleri, WBC, RBC ve PLT histogramlan
yer almalidir.

16. Cihazm hafizasi en az 1000 (bin) hastamn sonu9lanm grafikleri ile birlikte
saklayabilecek kapasitede olmalidir.

17. Firmalar teklif dosyalarma, kuracaklari sistemlerin kataloglanni, onemli ozelliklerini
(test yontemi, pipetleme sekli, aym anda tasidigi kit sayisi, aym anda aldigi ornek
sayisi, kit ve numune miktari, ilk sonu9 alma siiresi, saatteki test sayisi...) eklemelidir.

D. KABUL VE MUAYENE

1. Cihazm muayene ve kabulii hastanemiz muayene ve tesellum komisyonunca yapilacaktir.
2. Muayene sirasmda firma yetkilileri mutlaka bulunacak, muayene komisyonu cihazm

sartnameye uygunlugu hakkinda ikna edilinceye kadar deneme kullanimi yapilacaktir.
3. Muayene sirasmdaki turn masraflar ve dogabilecek hasarlarm yukumlulugu firmaya ait

olacaktir.
4. Teknik sartnamede belirtilen sartlar ve talepler, her grup kendi arasmda olmak iizere her

laboratuvara kurulacak cihazlar i9in ge9erlidir.
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