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Davet ile Teknik Şartnamede" cinsi, miktarı ile teknik
22ld maddesine göre Doğrudan Temin ihale ile satın

Sayı : 835294l1_10lll3l3
Konu : Teklif vermeye Davet (Doğrudan Temin)

Hastanemizin ihtiyacı olup ilişikte sunulan "Teklif Vermeye
özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun
alınacaktır.

İlgili malzemelere ilişkin teklif fiyatlarınızı; proforma fatura veya kurumunuza ait teklif mektubu kullanarak fivat
verıneniz rica olunur.

TEKLİF VERMEYE DAVET
(Doğrudan Temin)

NalTl-]k\!
,',l"^l

uUl
|tler Mudur y

S,No Malzeme/İşin Adı UBB KoDU Miktarı Biriıııi Tes. Tarihi tJlrlmll lyat 
l/ 

ü opüam ü- |yaı

rd.

l TüPü I,LASTir rapArı-ı 1.500 Adet

2 PLASTIK PoLlSTREN TÜP l2*75 3.000 Adet

J
ICSl (IN,|-RASToPLAZMIK SPERM
ENJEKSIYONU) PETR| KUTUSU ı.000 Adet

4 PLASTIK PEI,RI KABI35Xl0 MM 1.000 Adet

5 PLASTIK PETRI KAB|60Xl5 MM 2.000 Adet

6 PETRI KUTUSU BÜYÜK BOY 2.000 Adet

7 CENTER WELL KÜLTÜR KABI 1.500 Adet

8 STERIL PLASTIK PASTÖR PİPET l0.000 Adet

9 DOKU KÜLTÜR r,ıasrcı 2.000 Adet

l0 KoNiK TABANLI SANTRİFÜJ TüPü t5CC
STERİL 8.000 Adet

ll PiPET UCU KABI l0 MiKRoLiTRE
1.500 Adet

l2 PİPET tJCU KAB| 200 MiKROL|TRE
2.000 Adet

ı3 PiPET UCU KABI l000 MİKROLiTRE
1.500 Adet

l4 KRİYOJENiK VİAL
500 Adet

l5 PETRI KUTUSU KÖŞELI ÇOK BÖLMELI 600 Adet

ldari Şartlar ToPLAM
l,Fiyatlar KDV Hariç verilecektiı
2.Vereceğiniz fiyat idaremize teslim_fiyatı (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir.
3.Piyasa Fiyat araştırma mektuplar2hll2120l7 Saat{aOo'a kadar kurumumuza ulaştırılmalıdır.
4.Marka ve Teslimat suresi belirtilecektiı
5.Varsa; teklif edilen malzemeye ait UBB KODU nıutlaka belirtilecektir. Tekliflerde firma tanımlayıcı numara ve bayi tanımlayıcı numara belirtileçektir.
Tekl ifl erde Vergi numarası bel irti lmesi zorunludur.
6.Ödeme en geç l50 (YÜZELLI ) gün içerisinde yapılacaktır.
7. İdarenıiz tekIifedilen fiyatların neticesine göre numune isteyebilir.
8. İdaremiz en düşUk fiyatı kabul etmek zorunda olmayıp; malzeme seçiminde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgiIi kriter|eri
de değerlendirir.
9. Stok olmaması, koşulların sağlanamaması gibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz vcyahut Stok yok ibareli ve kaşe
araştırması yapıldığının belgelendirilnıesi adına öneme sahiptir.

imzalı döntlşlerin yapılnıası piyasa

lO.Teklif veren firma|ar teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu kabul etmiş sayılır.
l l. Numune değer|endirilınesi yapılmayan durumlarda muayene kabul aşamasında malzemenin ıeknik şartnameye uygunluğu muayene kabul komıs1,onuııca
değerlendiril ir.

l2.Uygun görijlmeyen malzemelerin alımı yapılmayacaktır.
l3.HastaneYönetiliciliğimizfirnranınteknikşartnameyeuygunteklifvermemesindendolayı hiçbirhukukisorumluluğukabul etmeyecektir,
l4.TürkiYe Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve l96l76I3 sayılı yiızısına istinaden TiTUBB
üzerinden barkod eşletirilmelerini yanlış,hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.

Adres : Adnan Menderes Cad. Sağlık Sk. NO. | 93 K.l Satın Alma Birimi AdapazarılSAKARYA (Merkez Kampüsü)
"Tel: 0264 888 40 l4 (SABiT) 444 54 oo (SANTRAL)
(Dahili: ) 1614 Bilgi İçin: ASUMAN ŞAHİN Faks: 0264 275 67 40"
E-mail : Doğrudan temin için: seahdogrudantemin@gmail.com



1. KüçüK Boy AspiRAsyoN rüpü -1500 adet-

l. Gamma ışınları/radyasyon sterilizasyonu olmalıdır.
2. Non-embryotoksik olmalıdır.
3. Polysterene'den üretilmiş olmalıdır.
4. Volümü 6 ml olmalıdır.
5. Çapı = |2mm olmalıdır.
6. Dibi oval olmalıdır.
7. Üzerinde ml değerleri yazı|ı olmalıdır.
8. şeffaf, tek olarak paketlenmiş, etkin kapatma sağlayabilen sızdırmaz kapaklı olmalıdır.

9. Kapağı gerektiğinde içindeki sıvının gazlanmasına olanak verecek nİtelikte olmalıdır.

2. BüyüK Boy AspiRASyoN rüpü -3000 adet-

1. Gamma ışınları/radyasyon sterilizasyonu olmalıdır.
2. Non-embryotoksik olmalıdır.
3. Polysterene'den üretilmiş olmalıdır.
4. Volümü l0-15 ml olmalıdır.
5. Yüksekliği =100 mm olmalıdır.
6, Çapı = 17 mm olmalıdır.
7. Dibi oval olmalıdır.
8. Şeffaİ tek olarak paketlenmiş, etkin kapatma sağlayabilen sızdırmaz kapaklı olmalıdır.
9. Üzerinde ml değerleri çizgiler ile belirtilmiş olmalıdır.
l0. Kapağı gerektiğinde içindeki sıvının gazlanmasına olanak verecek nitelikte olmalıdır.

3. ICSI (INTRASTOPLAZMIK SPERM ENJEKSIYONU) PETRI KUTUSU-1000 adt-

l. Gamet ve embriyo kültürüne ve ICSI işlemine uygun olmalıdır.
2. Gamma ışınlar/radyasyon sterilizasyonu olmalıdır.
3. Mikroskopta kullanmaya uygun düzgün ve parlak zeminli olmalıdır.
4. Non- pyrojenik olmalıdır.
5. Non-embryotoksik olmalıdır.
6. Polystrene'den üretilmiş olmalıdır.
7. Hava akımına uygun olmalıdır.
8. l0 veya 20'lik paketler halinde steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
9. 50X9 mm ebatlarında ve özel kapaklı olmalıdır.
l0. IVF çalışmaları için üretilmiş olup , mea, lal endotoxın, sperm survıval ve rnase dnase free

testleri yapılmış olmalı ve teslim edilen lot için bu belgeler verilmelidir.
l1. IVF tested olmalıdır.

4. KÜçüK Boy KüLrün xau-1000adet-
l. Gamet manipülasyonu için uygun olmalıdır.
2. Gamma ışınları/radyasyon sterilizasyonu olmalıdır.
3. Mikıoskopta kullanmaya uygun düzgün ve parlak zeminli olmalıdır.
4. Non-embryotoksik olmalıdır.
5. Polysterene'den iiretilmiş olmahdır.



6. 35-40Xl0-12 mm boyutlarında olmalıdır.
7. Çalışma hacmi 2.5-3.0 ml olmalıdır.
8. Kapağı kolaylıkla açılıp kapanabilir ve petriye rahat oturabilir özellikte olmalıdır.
9. Raf ömrü en az I yıl olmalıdır.
l0. IVF tested olmalıdır.

5. ORTA BoY KÜLTÜR KABI-2000 adet-
l. IVF tested olmalıdır.
2. Gamet ve embriyo kültürüne uygun olmalıdır.
3. Ürün steril edilmiş olmalıdır.
4. Mikoskopta kullanmaya uygun düzgün ve saydam zeminli olmalıdır.
5. Non-embryotoksik olmalıdır.
6. Polysterene'den üretilmiş olmalıdır.
7. Hava geçirgenliği bulunmalıdır.
8. Ürün kapaklı olmalıdır.
9. Dış boyutları 60Xl5 mm olmalıdır.
l0. Ürün kullanılarak 5ml hacminde çalışılabilmelidir.
l l. otoklav edilebilir olmalıdır.

o. nüyü« Boy KüLTÜR KABI-2000 adet-
IVF çalışmaları için üretilmiş olup , fare embriyo testleri yapılmış olmalıdır.
Non-pyrogenic olmalıdır.
Non-embryotoxic olmahdır.
Non-sitotoksik olmalıdır.
Gamma ışınları ile steril olmalıdır.
Hidrofilik yüzeye sahip olmalıdır.
Mikroskopta kullanmaya uygun düzgün ve parlak zeminli olmalıdır.
Polysterene'den üretilmiş olmalıdır.
92- l 00X 1 5- 17 mm boyutlannda olmalıdır.
IVF tested olmalıdır.

7. CENTER WELL KÜLTÜR KABI-1500 adet-
1. IVF tested olmalıdır.
2, Gamet ve embriyo kültürüne uygun olmalıdır.
3. Gamma ışınları/radyasyon sterilizasyonu olmalıdır.
4, Mikoskopta kullanmaya uygun düzgün ve parlak zeminli olmalı
5. Non-embryotoksikolmalıdır.
6. Polysterene'den üretilmiş olmalı
7. Hava akımına uygun olmalıdır.
8. 10 veya 20'lik paketler halinde steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
9. l5 mm derinliğinde olmalıdır.

8. PLASTİK PASTÖR pİprrİ STERİL 3 ML-5000 adet-
Yumuıta toplama ve sperm hazırlama işlemlerine uygun o!malıdır.
USP Class VI testinden geçmiş polietilenden üretilmiş olmalıdır.
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3 ml'lik olmal



4. Kullanıma hazır olmalıdır.
5. Tek kullanımlık olmalıdır.
6. Pipet üzerinde ml seviyeleri işaretlenmiş olmalıdır.
7. Non-toksikolmalıdır.
8. Non-pirojenik olmalıdır. Endoktoksin Seviyesi 0,25 EU/ml'den az olmalıdır.
g. l-hücreli Fare Embriyo Testinden Geçmiş olmalıdır.
l0. İnsan Spermi Kurtulma Testinden geçmiş olmalıdır.
1 l. Gama sterilizasyon ile steril edilmiş olmalıdır.
12. Bir adetlik steril paketlerde paketlenmiş olmalıdır.

9. DOKU «Üı,rÜn FLASKI -2000 adet-
l. Hücre kültürü çalışmalarına olanak sağlayan özellikte olmalıdır.
2. Flask total hacmi 50 ml olup 25 cm2 yüzeye sahip olmalıdır.
3. IVF laboratuarında kullanıma uygun 20'lik steril paketlerde olmalıdır.
4. Gamma ışını ile sterilize edilmiş olmalıdır.
5. Non-pyrojenik olmalıdır.
6. Plug-seal özellikte kapağa sahip olmalıdır.

10. KONIK TABANLI SANTRİFÜı rÜpÜ 15 CC STERİL (yeşil ivf serisi)-3000 adet-
l. Gamma ışınları/radyasyon sterilizasyonu olmalı
2. Non-toksik olmalı
3. Polistylen'den yapılmış olmalı
4. Volümü l0-15 ml olmalı
5. Yüksekliği =l00 mm olmalı
6. Çapı = 17 mm olmah
7. Dibi konik olmalı
8. Vidalı kapaklı olmalı
9. Üzerinde ml değerleri yazıIıolmalı
l0. Tek tek steril paketlenmiş olmalıdır.

11. STERİL MİKROPiPET UCU (2-20 mikrolitre) -1500 adet-
l. IVF laboratuvarımzdaki 10 mikrolitrelik Eppendorf marka mikropipetlere uyumlu

olmalıdır.
2. Tek tek steril paketlerde olmalıdır.

12. STERİL MİKROPİPET UCU (20-200 mikrolitre) STERİL _2000 adet-
1. IVF laboratuvanmızdaki 20 ve 100 mikrolitrelik Eppendorf marka mikropipetlere uyumlu

olmalıdır.
2. Tek tek steril paketlerde olmalıdır.

13. STERiL MİKROPİPET UCU (100-1000 mikrolitre) STERİL_1500 adet-
1. IVF laboratuvarımızdaki l000 mikrolitrelik Eppendorf marka mikropipetlere uyumlu

olmalıdır.
2. Tek tek steril paketlerde olmalıdır.



14. KRİYOJENİK VIAL-500 adet-
Vialler -l96 derecelik kriyojenik ısıya dayanıklı olmalıdır.
l. Vialler içten kapaklı olmalıdır.
2. Vialler 2 ml hacminde olmalıdır.
3. Sıvı nitrojen tankları içinde canelerle beraber kullanılmaya uygun olmalıdır.
4. Viallerin yizey üzerinde dik durabilmeleri için yuvarlatılmış tabanında tutucu ayaklar

olmalıdır.
5. Sterilizasyon şekli gama ışını metodu olmalıdır.

15. DöRT (4) GözLü PETRı KAB! -500 adet-

1. lVF çalışmaları için üretilmiş olup, MEA, LAL ENDOTOX|N, SPERM SURV|VAL ve RNASE
DNASE FREE testleri yapılmış olmalı ve teslim edilen lot için bu belgeler verilmelidir.

2. Non-pirojenik olmalıdır.
3. Non-toksik olmalıdır.
4. Gamet manüplasyonu için uygun olmalıdır.
5. Gamma ışınları/radyasyon sterilizasyonu o|malıdır.
6. Mikroskopta kullanmaya uygun düzgün ve parlak zeminli olmalıdır.
7. USP Vl standardında polistren'den yapılmış olmalıdır.
8. vitrifikasyon işlemine özel, ürünün 4 adet küçük kuyucuğu olmalıdır.
9. Kapağı kolaylıkla açılıp kapanabilir olmalı, gaz değişimine olanak sağlamalı ve petriye rahat

oturabilir özellikte olmalıdır.
10. Steril pakette olmalıdır.
11. Raf ömrü en az2yıl olmalıdır.
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