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NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve
gerekmektedir.

kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi

- Teklifle( rakam veyayaa ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
_ Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve düzeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
..AlımlaradresliAğıValiliğiİhaleYönetimSistemindendeilan
edilınektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağl,k Tesisimizde ücretsiz yapılacaklır.
_ e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilıııektedir.
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A' KONUı DiYadin Devlet Hastanesi 
.Trbbj Biyokimya Laboratuvannın ihtiyacı içintemin edilecek kitler ve birlikte verilecek ffi;; cihazının puıına dayalı sonuçkarşılığı alımına ilişkin hususlan kapsamaktadır.

B. GENELŞARTLAR

l. Alımı yapılacak olan kitlerin istenilen miktarlan ve bunlara

SUT Kodu Tetkik Adı SUT Puanı
Ll07020 Tam Kan Sayımı (Hemogram) 5,82

Kurum Adı Test Miktan Puan
Diyadin Devlet Hastanesi effffi-

?, |inııalar ŞarEıarrıede adı ve miktan belirtilen kitlerin tamamına teklif verecektir.3, Kurulacak citıaz, iŞ bitim tarihi iüban ile 13 (onüç) ruş- geçmemelidir. Bu dıırumcihazlann imalat tarihi ve seri numarasıru gösteren cihaz tiretim belgesi ile muayene
esnasında bel gelendirilecektir.

4, Yiıklenicinin kurduğu sistem halen ttretiliyor olmalı veya cihaz tiretimde değilsedistibütör firml jh|e_sur9şi boyunca yedek parçq bakım ve teknik a.st"ı. açısındangararıti verdiğini belgelendirmelidir.
5, CıtıaE- Yüklenici tarafindan Mrq_ şöstereceği yere ücretsiz olarak kurulmalı,

:_üq!* kaPasiteJgine uygun (eleknik kesintisi İurumunaa asgari yirmi dakika stireile cihazı ÇalıŞtırabilecek) harici kesintisiz güç kaynağ, (Upsİ yuklenici tarafından
sağlanmalıdır.

6, Cihaan kurulması, YerleŞtirilmesi ve çalışması için masa, çalışma tezgaiılan ve alt
rP' değiŞikliğine gereksinim duyulursa, söz konusu ğlajrler ve- malzemeler

'.."T*P'g...standartlanna 
uygun olarak yüklenici tarafindan ücretsiz olarak

usueıulmelıdır.
7, Yüklenici firma, södeŞme yapıldıktan soııra en geç l0 (on) takvim gtinü içerisindetİim cihazlann laborafuvar kurulumunu_ gerçeklİştirip, tiim kontrolĞrini yaptılcan

soııra aktif olarak ÇalıŞır şekilde teslim edecektir. cih;kurulumunu müteakip idarece
muıyene kabul işlemi yapılacaktır.

8, Yüklenici fırm4 önerilen cihaz için, cihaz kullanım ve servis el kitapçıklanıun
orijinallerini ve kullanıcıya yönelik olarak hazırlanırıış Tiırkçe rehberlerini vernıelidir.Bu rehberde ÇalıŞma Prensibi ve çalışma basamaktan, kaİibrasyon ,. kontollerin
ÇalıŞılması, örneklerin ÇalıŞılması, hasÜ girişi, sonuçlann rapor biçiminde basılması,cihazın gtlntük ve PeriYodik bakımlannın ,oİ^, ve nasıl yupıu.uğr, pİoblemlerin
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tespiti ve Çözİimü iÇin gerekli algoritınalar açık ve anlaşılır bir diı ile anlatılmalıdu.Firma aYnca 
9aramgqei.rln ıus. ve cinsiyeÜ goİe normal referans aralıklannı ve

^ lTd"rini gösteren dokümanı dakuruma t.riı. 
":tn 

ııaı..9, Cihaa hastanelerde var olan uİs 6ıospit"ı i"f;;oı_§ystem) ve LiS paborafuaryİnformation SYstem) otomasyorlrirt.mn. .n*gr""İuılmesi için her tiirlü donanımasüiP olınalıdır, ÇalıŞılan teit sonuçlannın ;;;;"" sistemine aktanmı tamamenotomatik olarak gerÇekleŞmeli, kullanıcı mudaiııesi'ne gerek olmamalıdır. CihazlannotomasYon sistemine eitegrasyon_ı1 içln gerekli ttı. uııgı*yarlar, aksesuarlar, veriaktanmı YaPabilmek için- gerekll olan-u*J-rır-ıar ıJ aon-,rnıu, yiiklenicitarafi ndan ücretsiz olarak sağİanacaklır.
l0, Cihazla ilgili eğitim, ytltlİnlclnln eğitim sertifikalı yetkili görevlileri tarafındanverilecekİir, Eğitim sırasında harcanan kit, sarf mızemeıerı-voıı"J.ı tarafindansağlanacaktır, Eğitim, hastane rutin hizırı"tlol utrrtnayacak şekilde, laboratuvarsorumlulan denetiminde, ilgili uzTlrn belirleyecetİ sayıda eleman4 istenilen siiredeücretsiz olarak Yeriıec$ ,_9 eğitim. verilen peİonİııer içın ..(Jıu.", EğitimSertifikası" dtDenlenecel«ıir. Hastane laboratuvarcor*rıuı-rd;yfi;;rdüğü belirliaralıklarla bu eğitimler tekıarlanacakhr. gu - 

ş*t tektif dosyasında firmaarafindan taalıhüt edilerek belgelendirilecektir.
1l' Teklif edilen 

".ihp, 
stızleŞme siiresince yiıklenicinin ücretsiz gaıantisi altındaolmalıdır. Kitlerin kullanıldığı stire boyunca İ., ttı.lu bakım, on*rrİ r. yedek parça

_ '!İlYuÇlan Ytlklenici firma tarafindan tıcretsiz olarak gerçeıııeştirilecektir.
l2,CihazAa kullanıla.S q. solüsyoıılar, kontoller,- kalibratörler, diluentleı örnekkaPlan, Yazlcl |1ğıtlan, kartuŞu veya toneri ve cihazın kalite standartlanna uygun vegüvenilir ÇalıŞabilmesi için gerekli her ttirlü sarf malzemeleri kitlerin kullanıldığı stireboYunca Yüklenici tarafindan bedelsiz sağlanacaktır ve sipariş edilen kıt .ikt r,nuyetecek kadar sarf malzemesi aynı zamanda teslim edilecektir.
13, Cihazda testlerin ÇalıŞılabilmesi için test sayısını n Vo20 fazlası kadar laborafuvar

sorumlusunun }Ygu! gördüğü vakumlu rz gbra' h fiıp ücretsiz temin edilmelidir.AYnca EDTA'Iı ttıPlerin o/o2}'sini geçmeyecek şekilde'p"aıut ırtupİer verilecektir.K9 alma iŞlemi. iÇin gerekli olan tiip sayısı ld{., vacutainer iğne ucu ve yeterli
milcarda holder jstenilen tiiplerle birliİ<te İicretsiz olarak gonderilİc"ı.ıır. Vacutainer
iğne uÇlan iğne batnıalannı önlemek amacı ile kilitli emni-yet kapagına-s*ip olmalı,kaPaklann tizerinde bulunan ve açıldığında yırtılacat şetila"'v-e.ıeştırılmiş olanetikette sterilite iŞareti, lot numarası, son kuiıanma taıihi bulunmalıd". id.ı.ri"
kaPaklan 2l G iğn 

'lin YeŞil, 22 _G iğne için siyalı rerıkte olmalıdır. Tüpiin gerikaÇlası ve iğnenin holderdan çıkmasının'önleıumesi amacıyla vakumlu tiipler,
emniYetli iğne uÇlan ve holderlar aynı marka olmalıdır. Verilecek kan ttıpleri, iğneuÇlan ve holderlar laboratuvarda demonstasyonu yapılarak uygun goruıu... kabuledilecekıir. Kullanım esnasında bu malzemelerde g'öriıı.uiı".Jt nğ, tiirlü sorun,
laborafuvar sorum-luzu tarafindan yiiklenici firmaya- bildiriıir ve bu malzemeler,
Yenileri ile veYa laboratuvar sorumlusu tarafindan uygun görülen farklı bir marka
malzeme ile derhal değiştirilir.

14. Bu teknik Şartıame ile kitleri verenlerden bu kitlerle ile ilgili cihazın teknik bakımı
istenmektedir. Teknik bakım konusunda aşağıdaki şartlar gğrlidir:
a, Firmalar teklifleri ile birlikte; teknik Ual<ım ,.r"..[ eıemanlann listesi ile bu

elemanların teknik bakım adresi,9ep ve iş telefonlan, faks ve çağn ou.-uıurrn,,bu elemanlPn Şirkei bttnyesinde- olduğunu gösteren ueıgevi- (tiretici firma/
disnibütor firma/ teklif veren firma), Uu elemaİlara ait uret'İcİ fiımanın verdiği
eğitim belgesini vermelidirler.

b, Teknik bakım4 cihaza ait her tiirlü parça ve sarf malzemesi dalıildir. Kitlerin
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§İffiİ::lt'f' iÇinde bakım, onarım ve yedek parçadan hiç bir ücret taıep
c' Cihazlann bakımı ile ilgili aynntılı bir program verilmelidir. Kullanıcı ve ilgiliteknik servis tara ndan yapılması gereken gü;Jük, haftalık, aylık ve benzeri bakımile hangi 

3qan|arda ne Yapılacueİ, ," ;"j*iTdğşeceğini gösteren aynntılı bir- rtvel şeklinde dtDenlenerek laboiatuvara t"rıl- edilmelidir.d' Teknik bakım ve onanm hq:I gunae2a saat, haftada 7 gtın ve tiim bayram veresmi tatil gtlnlerinde verilmelidir.e, Atıza bildiriminden soııra 2!^saat içinde cihaza müdüale edilecek ve bunarağmen 
"Y:* 

onanlamrYorsa 48 saat iİinde ytiktenici ar"r.a- y.dek bir cihazsağlanacaktu, Bu garaııti hem temsilci'firma'hem de distribütör firma tarafindanverilmeli ve taabhüt edilmelidir enzaİ-!.ç"n siire garanti siiresindensaYılmaYacak ve belirlenen :P.4.aşanh9. g,İn için arızaluİarr-aoıuyı oluşanhizrrıet kaYbı firmaYa cezai mueyylaellaral< u}guıanacahır. Anzaıun tek cihazdaolması dıınımunda da yukardaki ıuIıT g"ç.rıid-i.. vuıı*ı.ı.ıi yuttimliıttikleriniyerine getirmemesi sebebi ile tetkiklerın}uırıu,,u.ası ve anzan,n giderilememesi
durumunda, bu durumun sebep olduğu ırl, tıı.ıu n*tu ırutı* ıı" İı!İıı ,o-şt .."sonucu oluŞacak maddi ve manevi l.uyrp yüklenici tarafı;dan İ.*İrİŞu.uı,trr.f, Ai%abildirim ry,yukleni9iy. t.İ.İt n, o.Jİ ,.yu faks ile durumun iletilmesiile baŞlar, T9knik servis yetkilisi, yaphğı'lıer-İz,amüdatıalesi için teknik servisraPoru haarlamalı ve bu raPonın Ul,lopyurı laborafuvar sorumlusuna teslimedilmelidir.

15, Kitler teslim tarihinden itibaren en az 6 (altı) ay miadlı olmalıdır. ı oir) aydan azolmaıııak tizere, raf ömriinü tamamtami-i * stıre kalan tıtı.r-ııgiıı yükıenicıtarafından datıa ıızıııı miadlı olanlarla ücretsiz olarak-değiştirilecektir. kitler ve kitlerleilgili standart ve kontollerin hatalı sonuç ,;;;İ durumund4 bu kitler yüklenicitarafından ücretsiz olarak 7 (yed) 
"§r*İ 

giınü içinde yenıleri'ıİ" j*ştirileceiıir.
Yiiklenici miaü g*rniŞ kit ve sarf malzemeİeri turtao"y" teslim etnemelidir. Teslim

_ _ 9ttİEi tesPit edildiği takdirde malzeme teslim edilmemiş öıu*ı. a.e.iddiilecektir.
16, Laborafuvarlar, kitlerin teslim alınmadan önceki traıısport, kötii koşullarda saklanm4kit iÇeriklerinde fiziksel hasar dalıil oluşabilecek her turlu ,or* ile ilgili hiçbirsorumluluk taŞunaz. Kullanım suasında fark edilecek olan bu tiir soruıılarda 7 (yed)takvim gİinü iÇerisinde yüklenici kitleri ücretsiz olarak y"oıı.İ İİ" a.İıştırmelidir.

lenzer biÇimde kit içeriklerinin bildirilenden eksik çı*.;-, durumunda yuklenici tumeksiklikleri, öngön'ilen test çalışma koşullanna uygun biçimde gidermekleyüktlmtüdür.
17, Kitlerin, malze.m.PT! prospekttisleri, çalışma prosediirleri, cihazlann orijinalkataloglan teklifle birlikte ihale dosy*.au verilıielidir rş;ıı r.* co olarak).Teklif edilecek kitler; kitlerle birlikte teklif edilen İiır-ıarıu tuın uyumlukullanılabilecektir.
18, Tiım malzemeler, 

"_"Ji"4 
ambalajında, açılmamış olacaktır. Etiketler i2erinde yapılan

silinti ve kazıntı red nedenidir.
19, ÇalıŞma sırasında kitlerin hatalı sonuç vermesi durumunda (kalibrasyonlaruıın

YaPılamaması, iÇ kalite kontrol sonuçlannın hatalı çıkması,'İ"ı...ı-uuilirlik_vİırYasYon katsaYısı (o/oCY) soruıılannın tespit edilmesi giuil bu kiİıer n .u tarafındanyenileri ile değiştirilecektir.
20, Kullanım sırasında teknik arvu bakım-onanm gibi nedenlerden dolayı yapılan kitharcamalan laborafuvar tarafından belirtilecek İe soz konusu mııtarıar yüklenici

tarafındarı ücretsiz olarak temin edilecektir.
2l, Ytlklenici, kitler kullanıldığ stirece laboratuvann tercih ettiği iç kalite kontol

3l6



örneklerini ücretsiz olarak karşılayacaklardır. İç kalite kontol önıekleri en az üçseviYeli olacaktır. Laboratuvar sorumlusu g...kıİ görduğti durumlarda kalite kontroliŞlemleri tekrarlanabilecektir. Her_kit ıçınİereııı-Jurumıaraa kalibratör ve devamlıolarak da kontoller eksiksiz olarak teslim Jaıı"..hir. Kalite ı.ontoİ çJışmalanndankaynaklanan kit kaybuu yüklenici firma ücretsiz oİ-uı. t*şıuvu.uı.t İ.'-22,Hq bir Paramene. jei1 kalibrasyon sorunlan, intemal ve eksternal kalite kontrolsonuÇlanndaki Problemler, kesinlik__(precision) ve doğnıluk (accuracy) sorunlan içindiDeltici ÇalıŞmalar firmanın apliİasyon İ"r*""ıT.rı tu;uf;;'yiı.utııe.eı.ıir.
Ytiklenici firma bu durumtarda iplikasyon İ.oon.ılerine ,ı;i;i;bii;L numaralanlaborafuvarl ara y azılıı olarak bildirecektir.

23, İntenıal kalite konüol ve eksternal kalite konirol çalışmaları sonucund4 test sonuçlan
"sonuÇ verilemez" olarak yorumlanırsa ve söz konusu olumsuzluk kullanıcı hatasınabğı değilse Ya da zamanında teslim edilemeyen 1.1tİ.. ve sarf malzemeler nedeni iletestler ÇalıŞılamaz veYa güvenilir sonuç elde 

-edilemezse 
sonuçlann verilmediği siire

^ . ıÇil İdari Şartıamede beliıtilen cezai mueyyide hukuJ"rı ,yguı-u.uı.tİ.'
24, Teklif edilen kit ve cihazlar için tıretİci veya disnibütör firma tarafından teklifsalıibine verilen noter tasdikli yetki belgesi teklİfler iİ. uı.ııı.te verılecektir.
25, Yüklenici, kitlerin hangi prensiple_ çalıştığıru, u.Uau; şekillerini, kaç testlikambalajlarda olduğunu ve tireticİ firma İrİ.l"rlni açık olarak belirtece}iir. Kit

ProsPektiİs dosYası İngilizce orijinali ve Ttirkçe terctimesi ile birlikte laboratuvara
teslim edilecektir (yazılıveya CD olarak).

26, Sel 
_bpk'_nı, 9.Pü"., Yil8m, terör, elekirik ve su tesisatı ve benzeri sebepler ile cihaz

^_ Y_: Ftl.rd. oluŞabilecek hasarlar yiiktenici firma tarafindan kaışlanacaktıİ
27, Kitler 09 OCAK 2OO7 tallh ue İ6lgg sayılı Resmi Cazeteae yayınlanarak yiıriırlüğe

giren "Vücut DıŞında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazlan yönenneıİtİ;;;;;gun 
şekildetiretilmiş veya ithal edilmiş olmalıdır.

2E, Kıırtılacak cihazlar ile kitlerin tamamının ürtın Takip Sistemi rürsı kaydıbulunmalıür- gT kaldııı gösteren belgeler teklifle üırıı*t ihaı; dosyasındaverilnelidir; aksi {urumda yapılan teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
29. Tiim kitler kullanılıncaya kadar cihazlar hüratuvarda kalacaknr.
30, Yüklenici ttim bu Şartıamenin maddelerine sırası ile uyduğunu belirtir uygunlııkbelgesini teklifle birlikte sunmalıd,l. Şartıameye uygıırıluk beyanı firmanın başlıklı

kağıdına YaalmrŞ, yetkili kişi tarafindanF"l*;"ş jmalıdu. Bu yrtıameye uygunluk
belgesi ile firmanın hangi mark4 model cihazlarla ve hangi kitlerle ına"y" gireceği,
teknik özellikleri agıkql belirtihniş olmalıdır. Şartıameye uygunluk belgesi haarlamayan
firmalann teklifleri reddedileceitir.

31, Bu Şarİıamede belirtilmeyen hükiimler konıısunda idari şartıame htikiımleri geçerlidir.
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c. rirınnr,p ninr,irrn voniıBcEK oLAıt ciHazıx rpı<nıiröznııirr,Bni

l. Kurulacak cıhazsayısı ve cilıazhızı aşağıdaki gibidir:

2. cihaz manuel veya otomatik (autoloader) modda çalışabilmelidir.
3. CıhazAadalıili veya harici barkod okuyucu bulunmalıdır.
4. Kanın homojenizasyonu için tüplerin çalkalanma işlemi cıhaz iizerinde otomatik

olarak yapılmalı ya da bu işlemin cilıazharicinde yapılabilmesi için bir adet kan tiipü
çevirici aynca verilınelidir.

5. Sistemin kapsamında: ana cihaz, ekraıu bilgisayar, klavye, yaacıve diğer donanımlan
taırı olmalıdır. Kartuş ve ya"lcı kağıtlan firma tarafından sağlanacaktr.

6. Cihaza örnek verildikten sonr4 sonuçlar çıkana kadar kullanıcı müdüalesine gerek
duyulmamalıdır. Cihaz tam kan örneğinden aynı anda en az aşağıda belirtilen 18
parametenin saylm ve ölçiimlerini yapmalıdır.

WBC : lökosit
RBC : eritosit
HGB : hemoglobin
HCT : hematokrit
MCV : ort. eritosit voliimü
MCH : ort. eritosit hemoglobini
MCHC : ort. eritosit hemoglobin konsantrasyonu
RDW : eritosit dağılım genişliği
PLT : tombosit
MPV : ort. tombosit voltimü
PCT : platekrit
PDW : tombosit dağılım genişliği
GRAI{# :grantilositsayısı
% GRAN : graııülosit yiizdesi
LYMPH# :lenfositsayısı
% LYMPH : lenfosit ytizdesi
MO # veya MİD # : monosit sayısı veya MİD sayısı
o/oMO veyao/o lvfiO : monosit ytizdesi veya MİD ytlzdesi

7. cıhazkit kabında belirtilen test miktarlanıu sonuna kadar kullanabilmelidir.
8. Cihaz 220 voltluk şbeke gerilimi ile çalışabilmeli, şebeke gerilimindeki değişmelerin

enazfil- % l0 kompanze edebilecek dtizeneğe süip olmalıdır.

Sıra Nob; /Kuruluş Adı Cihazın hızı (tesUsaat, Cihız §ayı§ı Parametre §ayı§ı

j]ry Devlet Hastanesi En az 50 l Oir) ı8
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9' Sistem güntın 24 saati kullanıma hazır bir şekilde çalışabileceiiir. Sistemde pıhtı
,^ PP_:,l 

filte uygulanabiliyorsa firma U*u suglu",J,J,r.lu' ulÇüıen ve hesaPlanan tiım değerler rn]ooito.de sayısal olarak göriilebilecek,
_ _ 191uçlann çıktsı yazıcıdanalınabilecektir.
l l. cihazda kalibrasyon işlemi otomatik ve manuel olarak yapılabilmelidir.
12, Sistem reaktifleri otomatik olarak kontrol etnıeli ve soltısyon bitimi söz konusuolduğunda kullanıcıYı uYarmalıür. Aynca cihaz&a meydana gelen hata ya da arıza,durumunda da kullanıcı uyanlınalıdır.
l3'Cihaz her kan saYımından sonra probunu otomatik olarak içten ve dıştan yıkamalı,aynca kullanıcı tarafindan temizlenmesine gerek olmamalıdır.
14' SonuÇlar bir bilgisaYar aracılığı ile tizerinde hasta aü, protokol numarası, rapor tarihi,refererans değerleri bulunan bir rapor halinde alınmalı ve anormal değerler rapordaişaretlenmelidir.
15, Cihaza test sonuÇlanııın alınabileceği yazıcı bağlanmalıdn. Raporda numuneye aitsonuçlarla birlikte parametelerin normal degerleri, wBc, RBc ve pLT histogramlanyer almalıdır.
16' Cihaan hafizası en az t0o0 Oin) hastanın sonuçlannı grafikleri ile birliktesaklayabilecek kapasitede olmalıdu.
17, Firmalar teklif dosYalanna, kuracaklan sistemlerin kataloglannı, önemli özelliklerini(test yöntemi, pipetleme şekli, aynı anda taşıdıgı kit sayısı, ayıu anda aldığı örneksayısı, kit ve numune miktan, ilk ionuç ama stıre-sl, ,uutt"ru tirti"y-J ]klemelidir.

D. KAB[rL vE MUAYEI\IE

1' Cihaan mıırıYene ve kabulü hastanemiz muayene ve teselliim komisyonunca yapılacaktır.2' MuaYene sııasında firrıa yetkilileri mutlaka bulunacak, muııyene komisyonu cihaanŞartıameYe uYgunluğu hakkında ikna edilinceye kadar deneme k ıı',,,|, yapıacaı<ıır.3' 
}fH:T 

sırasındaki tiim masraflar ve doğabilecek hasarıann vuı.İ,nııİ,ıtıeü firmaya ait

4' Teknik Şartıamede belirtilen şaıtlar ve talepler, her grup kendi arasında olmak iizere herlaborafuvara kurulacak cihazlar için geçerlidir. 
' '
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