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Hastanemizin ihtiyacr olup iligikte sunulan "Teklif Vermeye Davet ile Teknik $arbramede" cinsi, miktarr ile teknik

tizellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayfi Kamu ihale Kanunu,nun

22ld

ahnacaktr.

ilgili

malzemelere

vermeniz rica olunur.

maddesine gdre Dogudan Temin ihale

ile

satrn

teklif fiyatlarmm; proforma fatura veya kurumunuza ait teklif

[ryat

TEKLIF VERMEYE DAVET
(Do[rudan Temin)

ldarive

MudUr Yrd

TAM rDRAR TETKIKI (TAM OTOMATIK
iORRR BiYoKiMYAST VE

MiKRosKoPisi)

idari Sartlar:
l.Fiyatlar KDV Harig verilecektir
2.Vereceginiz fiyat idaremize teslim fiyatr (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir.
3.Piyasa Fiyat ara$trrma mektuplar 15. I 1.2017 I I :00:00 'a kadar kurumumuza ulaqtrnlmahdrr.
4.Marka ve Teslimat s{iresi belirtilecektir.
5.Varsa; teklif edilen malzemeye ait UBB KODU mutlaka belirtilecektir. Tekliflerde firma tanrmlayrcl numara ve bayi tanrmlayrct numara belirtilecektir.
Tekliflerde Vergi numarasr belirtilmesi zorunludur.
6.Odeme en geg 150 (YiiZELLi) gun igerisinde yaprlacaktrr.
7. Idaremiz teklif edilen fiyatlann neticesine g6re numune isteyebilir.
8. idaremiz en d09uk fiyatr kabul etmek zorunda olmaytp; malzeme segiminde
de deterlendirir.

verimlilik, kalite, malzemenin nevine gore satti sonrasr hizmet ile ilgili kriterleri

9. Stok olmamasr, kogullann sallanamamast gibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz veyahut Stok yok ibareli ve kaqe imzal donuglerin yaprlmasr piyasa
ara$trrmasl yaprldlprnrn belgelendirilmesi adrna 6neme sahiptir.

l0.Teklif veren firmalar teklif ettikleri malzemenin teknik gartnameye uygun oldulunu kabul etmig sayrlrr.
I l. Numune def,erlendirilmesi yaprlmayan durumlarda muayene kabul Eamastnda malzemenin teknik gartnameye uygunlulu muayene kabul komisyonunca

deterlendirilir.
l2.Uygun gorulmeyen malzemelerin ahmr yaprlmayacaktlr.
l3.Hastane Y0netilicilitimiz firmantn teknik gartnameye uygun teklif vermemesinden dolayr higbir hukuki sorumlulu[u kabul etmeyecektir.
l4.T0rkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Baqkan Yardrmcrhlrnrn 23.02.2016taihve 19617613 sayrtr yazrsrna istinaden T1TUBB
0zerinden barkod eqletirilmelerini yanhg,hatah yapan firmalara yanhg eglegtirmeden kaynaklanan dofiacak zararlar rucu edilece]tir.

Adres : Adnan Menderes Cad. Saf,hk Sk. NO.l93 K.l Satrn Alma Birimi AdapazarrlSAKARYA (Merkez Kampiisii)
"Tel: 0264 888 4014 (SABiT) 444 54 00 (SANTRAL)
(Dahili: )
1614 Bilgi igin: FAHRIYEASLAN Faks: 0264 275 67 40"
E-mail : Dogudan temin

igin:

seahdogrudantemin@gmail.com
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A.KONU:

A1'

sakarya

ili

hastanelerinin ihtiyacr olan
18.000 Test idrar kimyasar
ve mikroskobik analiz kitinin
kullanacak cihaztarn,hastanelere
kurutarak sa,srr durumda
tuturmasr ieine

;Hfl}r#:;r:'*tt

A2. Sakarya iti Sagtrt mud; SUEAH
Merkez
B- TAM orona.qrir ionan

aNar,izonr,nRi:

81' Thm otomatik idrar Analizdrlerinde
Kullanrracak Kitlerin ozellikleri:
BI'a' Her tiirlti kitler ve stripler istekli
firmalann bedelsiz kurmayr taahhrit
ettikleri otoanariz.rrer ile tam
uyumlu kullanrlabilmelidir' Ttim
kitler tiretici firmaya ait orijinal
etiketi tagrmal, etiketin tizerinde
son
kullanma tarihi,
seri numarasr ve sakrama
koqulran berirtilmig olmarrdrr.

Bl'b'Teklif veren firmalar cihazda
kullamlmasr gereken diluent,
buffer, kalibratcirler, kontrorer,
numune
tiipleri' yrkama ve temizlik soliisyonlan,
yazrcr kasrdr ve mtirekkebi,
toneri ve geridi gibi ttim sarf
malzemelerini laboratuvann

istesi do$rultusunda belirli periyodlarra,
kitler ttikenene kadar iicretsiz olarak
ve yeteri kadar temin edecektir.

Bl'c'

cihazrn

ilk elitim ve kurulumunda

kullamlanlar ile karibrasyon,
karite kontror, standby ve aflza
durumlannda harcanan ttim kitler
firma tarafindan iicretsiz kargrranacaktrr.
Bl'd' Kitler hastanemize parti parti teslim
edilecek olup miadran teslim
tarihinden itibaren en az 6 (artr)
ay
olacaktrr' Ancak acil durumlarda
laboratuvar uzmanlanrun miadrndan
6nce tiiketebilece[ini ringrirmesi
ve
muayene kabul komisyonunun
onayr ile daha yakrn miadh kitler
de kabul edilebilecektir. Reaktifler
son
kullanma tarihinden (bir) ay
oncesinden firmaya haber vermek
kaydryla mikta, ne olursa olsun
firma
tarafindan uzun miadrr kitrerle
ticretsiz de$igtir,ecektir.

I

Bl'e' Kitlerin veya kitlerle ilgili kalibratdrlerin
ve kontrollerin
tarafindan iicretsiz olarak de[igtirilecektir.

Bl'f

ihale ddnemi sonunda

hatarr sonug vermesi durumunda
bunlar firma

ilgili

laboratuvar uzmanla, tarafindan
ihare test miktarlan veya topram
ihale
bedeli esas almarak otomasyon
sistemi tizerinden de[erlendirme yaprlacak
ve otomasyon iizerindeki
onaylanmrg test saytst ihale
toplam bedeline ulagana kadar
firma ticretsiz kit getirmeyi kabur
ve taahhiit
edecektir' Bu kayrplar ilgili laboratuvar
uzmanla,nca yrl iginde berirri periyodrarra
hesaprarup firmadan parti
parti de talep edilebilecektir.

B1'g' Stripler en az asapfi'aki belirtilen
parametreleri igermelidir:
Nitrit, Kan, Urobilinojen, Lcikosit,
Dansite, Askorbik asit.

ph,

Glukoz, protein, Keton, Bilirubin,

BI'h' istekli firmalar kitleri

kag testlik ambalajlarda verecegini,
kitrerin hangi prensiple galgtrsrm ve
tiretici
firma ismini tekliflerinde agrk olarak
belirteceklerdir.

Bf

i'

Kitler orijinal ambalajrnda ve tizerinde
barkot olmarrdrr. Liyofrrize olan kitlerin
sulandrma
soltisyonlarr orij
inal ambalaj rnda verilmelidir.

Blj'

Teklif edilecek cihaz ve reaktiflerle
tam uyumlu, belirli delerleri olan
normal ve patolojik seviyeleri
test eden "ig Kalite Kontrol"
materyalleri bulunmahdrr. Kalite kontrol
materyalleri hem kimyasal hem de
mikroskobik tinite igin en azikiseviyeli
olmahdrr.

Br'k'

Teslim edilecek kitler igin sdzlegme
bitinceye kadar laboratuvanmzrn
tercih edeceli kimyasal ve
mikroskobik idrar analiziru kapsayan"Drg
Kalite Kontrol" materyalleri bedelsiz olarak
verilecektir. Drg
kalite kontrol programl cihannkurulumu
ile birlikte hemen baglatrlmaldrr.

82' Kitler ite Birlikte verilecek rhm otomatik
idrarAnaliztirlerinin Teknik ozellikleri:
B2'a' istekliler yuka,da belirtilen <lzelliklerdeki
idrar kitleri ile tam uyumlu anarizyapablen
3(iiq) adet tam
otomatik idrar analizdrlerini kendi iginde
aym marka-egdeger cizellikte olmak izere
suEAH Merkez
Kamptisti ve suEaH Kadrn Do$um ve
Qocuk Hastahklan Kampiistine kuracak ve teklif edilen
cihazlann

tamamr aym marka olacaktrr.

B2'b' cihaz kapsam ve tammt; monitdr, bilgisayar,
klavye, yaztcr,barkod okuyucusu vb. ile
kesintisiz gtig
kayna$r' gerekli durumlarda saf su cihazrve
cihazadzel difer tinitelerden olugmaldrr.
B2'c' verilecek otomatik analizorler, idrar
numunesinin tam kimyasal ve mikroskobik
analizini yapabilmeli;
mikroskobik analiz bdliimiinde numune
igindeki fizyolojik ve patolojik olarak g6rtilebilen
elemanlan
(l6kosit' eritrosit' epitel hiicreleri, silendir,
bakteri, kristaller, maya,vs.) otomatik olarak
tammlayabilmelidir.
idrarlann cihazaytiklenmeden tince kullamcr
tarafindan santrifiij edilmesine ihtiyag duyulmama,drr.
B2'd' Mikroskobik analiz cihazr dlgtim ydntemi
olarak; "FIow cell Digital Imaging,, veya ..Digital
Imaging cell rdentification Using Image
Prossessing software" yontemlerinden
birini kullanma,drr..
Flow cell Digital Imaging" y<intemini kullanan
cihazlar, gahgrlan her numune igin en
a2300 fotolraf
gdriinttisti alabilmelidir' Mikroskobik
tam saha gdrtintiisii veren cihazlartek kullarumhk
ktivetler kullanma'
ve her drnekten en az 15 alan gdninttisti
verebilmelidir. Mikroskobik analizlerde boyar
maddeye ihtiyag

duyulmamahdrr.

B2'e' Sistemlerin' otomasyon sistemine dahil
edilmesi ile ilgili tiim iglemler ve gerekli
olabilecek bilgisayar,
kablo vb' malzemelerin ticretsiz temini ilgili
firmamn sorumlulufundadrr. Aynca cihazla,
elektrik
kesintilerine karqr koruyacak yeterli giice
sahip kesintisiz gtig kaynasr iicretsiz verilecektir.
B2'f' cihazla,n hrzla,: supaH Merkez Kamptisii
ve suEAH Kadrn Do[um ve
Qocuk Hasta,klan
Kampiistine kurulacak olan cihazlann her
birinin saatteki hrzr en az 70 test (numune) olmahd
r. cihaza
numuneler barkotlu tiiplerle verilebilmelidir
ve bir kerede ytiklenebilecek numune sayrsl
en az 11olma'drr.
Bu sayrya ula.qamayan cihazrar ek aparat
ile
bu saylya ulaqmahdrr.

I

\
--'/

B2'g'Cihazlar mikroskobik gdriintimleri
dijital ekrana yansrtabilmeli ve gerekti[inde
kullamcr tarafindan
gekilli elemanlan tarumlamasrna
imkan saflamahdrr.
B2'h' cihazdaidrar dansitesi otomatik
olarak refraktometrik <ilgiim ile yaprlmaldrr.
B2'i' cihaz' striplere idrafl damlatma esasma gore
otomatik olarak pipetlemelidir.

B2'i' Cihaz' meydana gelebilecek hatalan
kullamcrya arunda sesli veya gcininttilii
olarak

bildirmelidir.
B2'l<'cihazlar gahqrlan hasta sonuglanm
hafizasmda saklayabilmelidir. Firmalar
hafizasrnda saklayabildi$
hasta sayrsrm ilgili raboratuvar uzmanlanna
bildirecektir.
B2'r. cthazrar 220 volt (%10r) 50Hz gehir
erektrigi ile garrgmahdrr.

B2'm' Firma laboratuvarlarda cihazlann kurulacafr
alanlann tespitini yaparak ortam Nlsrrun
ve nem
oranrnrn her alanda optimum (rsr<25oc,
nem:%o45+10) olmasr igin gereken
sayrda klimayr ve gereken

cihazlan iicretsiz getirecektir ilave olarak
bir adet camh buzdolabrm ticretsiz getirecektir.
B2.n. cihazlar srizleqme bitim tarihine kadar
r0 (on) ya$ml gegmemelidir.
B2'o' Firma tarafindan getirilen ttim sarf malzemelerinde,
laboratuvar hizmet akrgrru engelleyen
veya
geciktiren bir durum tespit edilirse yenisi
ile iicretsiz olarak deSigtirilecektir.

B2'p' Gerekli gdriilmesi durumunda demo istenebilecektir.
Bu durumda olugabilecek ttim masraflar ilgili

firmaya ait olacaktrr.

B2'r' Yiiklenici firma cihazlarnkalibrasyon, ig
ve drg kalite kontrol ve bakrmlanrun dtizenli
olarak (gtinltik,
haftahk' ayhk) yapilmast, teknik anza durumlannda
hrzh miidahale edilebilmesi igin gerekli alt yapryr
sallamahdrr' Firmamn teknik servis hizrnetine
haftamn 7 giin 24 saatiulagrlabilir olmah,
bildirimi takip

eden 6 (altr) saat igerisinde aruayamiidahale
editmeli
da yeni bir cihaz ile defigtirilmelidir.

ve

cihaz

72 saatigerisinde

gahgrr hale getirilmeli ya

C- YARI-OTOMATiK INNAN STRiP OKUYUCULAR:

cl. idrar Analiziiriinde Kullanrlacak Striprerin ozeilikreri
cl'a' Teklif edilen sripler, striplerle birlikte teklif edilen cihazlar

ile tam uyumlu olarak kullamlabilmelidir.
Ttim kitler tiretici firmaya ait orijinal etiketi
taqrmal4 etiketin tizerinde son kullanma tarihi,
seri numarasr ve
saklama kogullan belirtilmig olmahdrr.

c1.b.

cl'c'

Kitler parti parti teslim edilecek olup miadlan teslim
tarihinden itibaren en az6 (altr) ay olacaktrr.
Ancak acil durumlarda laboratuvar uzrnanlanmn
miadrndan <ince ttiketebilecelini cing6rmesi
ve muayene

kabul komisyonunun onaylamasr tizerine
daha yakrn miadh kitler de kabul edilebilecektir.

cl'd'

Teklif veren firmalar striplerle birlikte kullamlacak
olan cihaza uygun kalibrator, normal ve patolojik
kontrol idrarlannt' idrar ttiplerini, yq*,, ka[rtlan
ve di[er sarf malzemelerini laboratuvarlann ihtiyag
duydufu <ilgtide iicretsiz vermelidir.

cl'e'

idrar stripleri en az l0 parametreli olmah ve bu parametreler
iginde dansite, pH, glukoz, protein,
keton, bilirubin, nitrit, l6kosit, eritrosit, tirobilinojen
mutraka bulunmaldrr.

cl'f'

stripler, neme karqr azami cilgtide korunmug
olmahdrr.
cl'g' striplere teklif veren firmalar, tekliflerinde kitlerin hangi prensiple
gahgtr[rm, kag testlik ambalajlarda
oldulunu ve tiretici firma isimlerini agrk olarak
belirteceklerdir.

cl'h'
ilgili

sozlegme stiresince firma laboratuvar tarafindan
kabul edilen bir .,Drq kalite kontrol programr,,
ile
ttim iglemleri iicretsiz gergeklegtirmelidir. Drg kalite
kontrol programr

cihaznkurulumu ile birlikte

hemen baglatrlmak.

cf i'

Scizleqme siiresince alman stripler, son kullanma
tarihinden 1

ay rincesinde firmaya haber vermek
kaydryla miktan ne olursa olsun firma tarafindan
uzun miadhlarla ticretsiz deliqtirilmelidir.
Stripler ve striplerle ilgili standart ve kontrollerin hatah
sonug vermesi durumunda, bu stripler firma
tarafindan yenileri ile ticretsiz olarak degigtirilecektir.

clj'

cl'k'

ihale d<inemi sonunda ilgili laboratuvar uzrnanlan
tarafindan ihale test miktarla, veya toplam ihale
bedeli esas almarak otomasyon sistemi tizerinden deferlendirme
yaprlacak ve otomasyon iizerindeki
onaylanmrq numune saylsl ihale toplam bedeline
ulaqana kadar firma ticretsiz

edecektir' Bu kayrplar

kit getirmeyi kabul ve taatrhtit

ilgili

Laboratuvar uzmanlannca yrl iginde belirli periyodlarla
hesaplamp firmadan
parti partide talep edilebilecektir. Kalibrasyon, e[itim,
kurulum ve validasyon, kontrol, tekrar, yrkama vb.
teknik sarfl ar firma tarafindan kargrlanacaktrr.

c2' stripler ile verilecek yan otomatik idrar strip okuyucularrn teknik
iizellikleri:
C2'a' idrar strip okuyucular, en az l}parametre igeren striplere g6re

tasarlanmrg olmahdrr.

Cz'b' Sistemin

gahqma prensibi reflektans fotometre yontemine
dayanmahdrr.

c2'c' cihaza ardrqrk olarak beklemeden barkot okuyucu ile strip ytiklenebilmeli
ve stripler yerlegtirildikten
sonra sonuglar grkana kadar bir mtidahaleye gerek
olmamahdrr.

cz'd' cihazlar

idrarda: glukoz, bilirubin, keton, dansite, eritrosit, ph, protein,
tirobilinojen, nitrit, l6kosit
parametrelerini okuyup, sonucu rapor olarak yazrcrdanvermelidir.

c2'e'

Cihazlarda kalibrasyon modu olmalt, kalibrasyon stiresi
uzun olmah, srk kalibrasyona ihtiyag
duymamahdrr.

C2'g' Sonuglan hem semi kantitatif hem de kantitatif olarak(
mg/dlvb.) verebilmelidir.
c2'h' cihazlardabit anza oldu[unda sesli veya yazirr mesajlar vererek kullamcryr
uyarmaldrr.

cihazlar

mikro iqlemci kontrollti olmah, hasta verileri ekrandan izlenebilmeli,
sonuglar yazir rapor halinde
ahnabilmelidir' cihazrn sonuq raporunda tarih ve saat ile
anormal sonug belirtme iqaretleri olmaldrr.

c2'i'cihazlann internal yaztctst bulunmah veya istenildifii
zaman drqandan yazlctba[lanabilmeli, cihazdan
kalibrasyon ve kontrol bilgileri y azilr olarak
ahnabilmelidir.

c2'j'

Firma cihazm hasta bazrnda saklayabileceli
hafizakapasitesini bildirmelidir.
c2.k- cihazrn yagr s<izlegme bitim tarihine kadar r0 (on)
ya$mr gegmemelidir.
c2'I^ cihazlar' otomasyon sistemine baflanabilir
dzellikte olmahdrr. Sistemlerin, otomasyon sistemine
dahil
edilmesi ile ilgili tiim iglemler ve gerekli olabilecek
bilgisayar, kablo vb. malzemelerin ticretsiz temini
ilgili

firmarun sorumlulu$undadr' Ayrrca cihazlan elektrik
kesintilerine karqr koruyacak yeterli gtice sahip

kesintisiz giig kayna[r iicretsiz verilecektir.

c2'm' cihazlar, 220 volt /so Hz gehir cereyam ile ga,qabilmelidir.
de[igikliklerinden etkilenmeyecek regtilasyon sistemine
sahip olmahdrr.
c2'n' G<irevli teknisyenlerin tiimtine en az I giin boyunca firma
tarafindan
sonunda teknisyenlere sertifika verecektir.

+ % 10 gebeke gerilim

eSitim verilecektir. Firma

elitim

C2'o' Gerekli gdrtilmesi durumunda hem tam otomatik hem
de yan otomatik cihazlar igin demo
istenebilecektir. Bu durumda olugabilecek tiim masraflar
ilgili firmaya ait olacaktrr.
C2'p' Firma tarafindan getirilen ttim sarf malzemelerinde, laboratuvar
hizmet akrgrm engelleyen

veya
geciktiren bir durum tespit edilirse, yenisi ile iicretsiz
olarak de[igtirilecektir.
c2'r' Yiiklenici firma cihazlann kalibrasyon, i9 ve drg kalite kontrol ve
bakrmlanmn diizenli olarak (giirliik,
haftahk, ayhk) yaptlmast, teknik anza durumlannda hrzh
mtidahale edilebilmesi igin gerekli alt yapryr
sa[lamahdu' Firmarun teknik servis hizrnetine haftamn 7 gtin
24 saatiulaqrlabilir olmah, bildirimi takip
eden 12 (on iki) saat igerisinde anzayamtidahale edilmeli
ve cihaz 72 saatigerisinde gahgrr hale getirilmeli
ya dayeni bir cihaz ile de[iqtirilmelidir.

