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'01l2O20,04'kodlu ve 'HlV Pozitif Hastalarda Genotip Tayini ve Filogenetik Analiz' konulu projem için zorunlu olan aşağıda cinsi,

miktarı ve özellikleri yazılı toplam 8 kalem hizmetin / malzemenin / teçhizatın tahsis edilen ödenekten temin edilmesi için

bilgilerinizi ve gereğini az ederim.

Sıra
No Malzemenin cinsi Miktarı öıçtı

Birimi lözeıııği

1 Viral RNA ekstraksiyon kiti (50 örnek) 2 Adet

İzolasyon Kiti silika membran bazlı spin kolon
prosedürü ile çalışmalıdır

Kit plazma, serum, idrar, serobnospinal sıvı, diğer
hücresiz vücut sıvıları ve hücre kültürü

süpernatantlarından Viral RNA izole edebilmelidir.
Kit içerisinde Minispin kolonlar ve 2 ml toplama tüpleri

ile izolasyon için gerekli AVL, AW1, AW2, AVE
bufferlar ve Carrier RNA bulunmalıdır. Mini spin

kolonlarının sayısı en az test sayısı kadar olmalı (50)
ve toplama tüplerinin sayısı en ise ürünle beraber
verilen protokolün gerektirdiği sayıda olmalıdır.

Her minıspin kolon tek tek steril ambalajda olmalıdır.
Kıtin kullanımı sırasında başlangıç materyalinin

saklandığı ve elde edilen DNA' nın alınacağı tüpler
haricinde ekstra tüpe ihtiyaç duyulmadan prosedürün
basamakları arasındaki tüp ihtiyaçları kitin içerisinden

sağlanmalıdır
Kit ile başlangıç miktarı 140 u| olmalıdır. Gerektiği

durumlarda bu miktar 280ulye kadar çıkarllabilmelidir.
Elüsyon hacmi 50 ul olmalıdır.

Kit fenol ve kloroform gibi toksik ve kanserojen
maddeleri içermemelidir.

Kit RNA kaynağına göre 20-40 dakıka arasında
izolasyonu tamamlamalıdır.

kitin izolasyon verimi tüm virüs titrelerinde ) o/o90

olmalıdır.
Teklif veren firmalar üretici firmanın yetkili temsilcisi

olmalıdır veya Türkiye' de yetkili distribütörü tarafından
yetkilendirilmiş olmalıdır.

Kıt, laboratuvar ortamında demosu yapılıp,onayı
verildikten sonra değerlendirmeye alınacaktır.

2 Dizileme öncesi PCR purifikasyonu için kullanılacak kit
(50 reaksyion) 1 Adet

Kit PCR ile elde edilen tek veya çift sarmal DNA
pürifi ye edilebilmelidir.

Kit silika membran bazlı spin kolon prosedürü i|e
çalışmalıdır.

Kit 70 bp - 4 kb uzunluktaki DNA fragmanlarının
pürifi kasyonunu sağlamalıdır.

Kitlerin kullanımı sırasında başlangıç materyalinin
saklandığı ve e|de edilen DNA' nın alınacağİ tüpler

haricinde ekstra tüpe ihtiyaç duyulmadan prÖsed'ürün
basamakları arasındaki tüp ihtiyaçlarü kitin içerisinden

sağlanmalıdır.
Kit fenol ve kloroform gibi toksik ve kanserojen

maddeleri içermemelidir.
Kit prosedürü DNA'nın membrana bağlanması, yıkama

ve elüsyon basamaklarından oluşmalıdır.
Kit içerisinde başlangıç materyalınin pH değerini

belirlemeyi sağlayacak ve bu sayede 70 bp-kadar;İiz;,ı
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küçük DNA fragmentlerinin kolona bağlanmasını , 40
baza kadar olan primerlerin uzaklaştırılmasını

sağlayan özel bir lampon bulunma|ıdır.
Kit ile pürifiye edilen DNA'nın geri dönüsüm oranı 7o80

olmalıdır.
Elüsyon 10 pl kadar düşük hacimlerde

gerçekleştirilebilmeli ve bu sayede konsantre DNA elde
edilebilmelidir.

Kit ile elde edilen ürün sekanslama, mikroarray,
ligasyon, transformayon, in vitro transkripsiyon ve PCR

çalışmalarında kullanmaya uygun olmalıdır.
Teklif veren firmalar üretici firmanın tek yetkili temsilcisi

olmalıdır veya Türkiye' de tek yetkili distribütörü
tarafından yetkilendirilmis olmalıdır.

3 Florometrik dsDNA miktar tayini için '100 reaksiyonluk
kit 1 Adet

Genomik DNA, sekans ve rutin klonlama çalışmaları ve
genomik DNA ölçümü gibi amaçlar için çift iplikli DNA

miktarının fl orometrik tayininde kullan ılabilmelidir.
Qubit fl uorometre cihazında kullanılabilmelidir.

1ul kadar az miktardaki örnekten çalışabilmelidir.
Fosfostabilitesi yüksek olmalı. lşımada, 9 okumadan
sonra % 0.3 ve 40 okumadan sonra % 2.5'ten tazla

düşüş olmamalıdır.
Bir kit ile '100 test çalışılabilmelidir.

4 Florometrik dsDNA miktar tayini için ince duvarlı
polipropilen 500 adet tüp içeren paket 1 Adet

Fluorometrik okuma yapan Qubit cihazı için spesifik
. olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
lçerisinde 500 adet tüp bulunmalıdır.

Tüpler ince cidarlı olmalıdır.
DNA,RNA ve Protein ölçümü için kullanılabilmelidir.

5 DNA fragmantasyon sonrasl i5 ve i7 index primerlerin
eklenmesi için gerekli kit (24 index-96 örnek) 1 Adet

Kit ile hazırlanmış kütüphaneler çift taraflı
indekslenerek dizilenmelidir.

96 örneğe kadar indekslenebilmelidir.
Kit içinde indeksleme için gereken her türlü malzeme

bulunmalıdır.
Kit yanlış indekslemeyi önleyecek nitelikte olmalıdır.

lndeksleme için ekstra PCR basamağına ihtiyaç
duYulmamalldlr

A 318 sekanslama döngüsüne sahip reaktifleri içeren
yeni nesil dizileme kartusu (Pakette 4 adet) 1 Adet

Kit ile bir koşumda, 300 döngü dizileme
yapılabilmelidir.

Kit ile bir koşumda 8 M (milyon) okuma ve ,1 
,2 Gb veri

çıkışı sağlanmalıdır.
Kit +4 C'de muhafaza edilen "Flow Ce|l" ve -20 C'de
muhafaza edilen kartuştan oluşmalıdır. Kartuş, küme

oiuşturma ve SBS için gerekli olan tüm reaktiflerı
içermelidir.

Bir Paketten 4 adet kartuş çıkmalıdır.
Kit lllumina marka iSeq 100 cihazı ile uyumlu olmalıdır.

Teklif veren firma aşağıda teknik özellikleri belirtilen
sistemi kullanıma sunmalıdır . Yetkisini(distribütörlük)

belgelen_dirmelidir.
Teknik Ozellikler:

1. Cihaz bir çalışmada, '18 saatte en az single read
olarak 4 000 000 (Dört Milyon) okumaya kadar, Paired
End olarak 8 000 000 (Sekiz Milyon) okumaya kadar

yapmalıdır.

2. Cihaz aşağıdaki gibi farklı uzunluklarda okuma
vermeli ve sonuç kalitesi asgari şu şekilde olmalıdır.

a. 1x36 bp de okunan bazların en azo/o 85'lik kısmı
Q scoru 30 üzerinde

b. 1x5O bp de okunan bazların en az o/o 85 lik kısmı
Q scoru 30 üzerinde

c. 1x75 bp de okunan bazların en az Yo 80 lik kısmı
Q scoru 30 üzerinde

d. 2x75 bp de okunan bazların en az oh 80 lik kısmı
Q scoru 30 üzerinde

e. 2x150 bp de okunan bazların en az % 80 lik
kısmı Q scoru 30 üzerinde

3. Cihaz bir çalışmada 18 saat içerisinde 2x150 bp
okumada filtreyi geçen 1,2 GB veri verebilmelidir.

4. Cihaz amplikon sekanslamasi, küçük genom
sekanslaması( 4.6 Mb 30X derinlikte E-coli, bir

çalışmada aynı anda 8 örnek sekanslayabilmelidir), 1-
12 gen ekspresyon analizi, 't65 metagenomik

çalışması( 1 çalışmada örnek başı 100.000 okuma ile
aynı anda 40 örnek sekans|ayabilmelidir) yapmalıdır.

5. Sekans,klonal amplifikasyon , kütüphane
denatürasyonu ve data analizi tek cihaz üzerinde
gerçekleşmelidir ve yardımcı ekipman satın alma

ihtiyacını ortadan kaldırmalıdır.
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6. Cihaz tezgöh üstü bir sistem o|malıdır, yıkamaya
ihtiyaç duymamalıdır.

7 . Cihazda kullanılacak reaktifler hazır kartuşlar
halinde bulunmalıdır.

8. Cihazın içerisindeki bilgisayar sayesinde data
analizi yapabilmelidir analiz için ayrıca servera ihtiyaç

duymamalıdır.

9. Hazırlanmış sekans kütüphanesinin cihaza
yüklenmesini takiben tüm sekanslama işlemleri sekans

cihazı tarafından otomatik olarak yapılmalıdır.

10. Cihaz sekanslarken sentezleme prensibi (SBS)ile
çalışmalı ve emülsiyon PCR gerektirmemelidir. Baz

okumaları her bir döngüde sinyal ölçüm yoğunluğuna
göre yapılarak hatalı veri oluşumunu büyük ölçüde

indirgemelidir. SBS kimyası en yüksek hatasız okuma
verimini sunarak, genomun her yerine sağlam baz

çağrılmasını sağlamalıdır.

11. SBS kimyası dört işaret|i nükleotidler arasında
doğal rekabeti kullanır ve bu da birleşmeyi azaltır ve

tekrarlanan bölgelerin ve homopolimerlerin daha doğru
bir şekilde dizilenmesine olanak tanır. Sentez yoluyla

sekans ile cihazın homopolimer okuma töleransı
yüksek olmalıdır.

12. Operatörün hiçbir müdahalesine gerek olmaksızın
Single Read okumadan sonra Paired End okumaya

cihaz olomatik olarak devam edebilmelidir.

13. yürütme sonrasında elde edilen ham veriler
otomatik olarak, cihazın kendi üzerindeki mevcut
bilgisayar ve yazılımları yoluyla fastq, bam ve vcf

formatlarında direk cihaz üzerinden alınabilmelidir.
İstenildiğinde , yürütme bulut üzerinden online olarak

takip edilebilmeli ve datalar bulut üzerinden
alınabilmelidir.

14. Kit "Sentezleme ile Dizileme (SBS)" prensibi ile
çalışmalıdır.

7 Yeni nesil dizileme uygulamaları için manyetik bi|ye
bazlı PCR pürifikasyon kiti (60 ml) 1 Adet

DNA purifikasyonu için uygun olmalıdır.
Ambalajı en az 60 ml olmalıdır.

Santrifüj veya filtrasyon aşamasına gerek olmamalıdır.
su ile elüsyon almaya uyaun olmalıdır.

8 Yeni nesil dizilemeye uygun DNA kütüphane hazırlık
kiti (24 örnek)

.) Adet

Kit ile mekanik parçalanma olmadan DNA'lar
fragmanlara ayrılmalı, ilgili adaptör eklenerek

kütüphane hazırlığı ve amplifikasyon yapılabilmelidir.
Bu işlemler 2.5 saatten az olmalıdır.

Kit, ,l ng başlangıç DNA ile çalışabi|melidir.
Kit ile hazırlanan kütüphane kuantifikasyon

gerektirmemeIidir.
DNA 'dan başlayarak işlem sonuna kadar olan süre B

saatten fazla olmamalıd ır.
Kit içerisinde gerekli olan tüm reaktifler bulunmalıdır.
Tek bir kütüphane hazırlama kiti ile 24 örneğe kadar

calısılabilmeIidir.


