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'konulu projem 

'Çin 
zorunlu olan aşag]da cinsi, miktarl Ve özellikleri yazlll loplam g kalem hizmetin / malzemenin / teçhizatln tahsis

edjlen ödenekten temin edilmesi için bilgilerinizi Ve gereğini arz ederim.

imza:

Malzemenin cinsi

HoXA 11 Poliklonal an(lbody adet

1.Urun lavşandan üretilmiş poliklonaI antikor olmalldlr.z :ilVl haIde bu]unur ve birrki hafta gibi klsa
oonemle.de +4oc,de sat]..,aoiiii, J.rn suror,kullanlmlarda -20 ya da -80.c'de saklanllabilir

özellikte olmalldır.
_ 3 1 ml içensinde .l mg yoğunluktadlr.
4 lmmunnlsıoklmyasal çallŞmada kullanllmak üzere,ıo.mal1.1e İkse parafln6 gömülü insan endomet.|lJm

dokıJsunda callsmalldır
5.1Hc,lçin 1/1,000 _sıjandlrma'oranIna sahip olmalldll

b,urun lle blrlll(ı€ 1 adet 100 ml antlbadi diluent
ücretşiz verilmelidiı.

7 Malzeme|el orllinaI amba|ajlannda leslim edi|me|idIl.
8 universal kit i|e uyumlıJ olrnalldlr9 ı ellIl edilen urunun data sheetleri lle tesllm

edllmelidlr.
l0 oBs 

^ 
ü,l 0 02ob sodiJm alıde, o,59o BsA and 5oo/o

_ , _ gtycerc|. pi7 -i Ç"oi-üsil.'eİİlmeıioir,
I l lum anlıhorlarln arnbalaj miktarlarl en az 1ml olarak

teslim edilmelidir.
12.Malzeme ile birlikte mutlaka aplikasyon dgsteği

1,Anbalal şekli 1o0 ul Ve 1 mg/ml konsatrasyonda;
orljlnal ambalailnda olmalldlı,

_ 2 slvü Ve konsantaa formda olmalldlr,
3.Recomblnant Ve RabMAb teknolojlleri ile üretilmiş

olmalIdlr.
_4.TaVşandan elde ediImiş, monoklonalve loc
ıormunda o|malldll Klonu EPR1013Y olmalidlr, lmmunhlsıokimyasal çalışmada kullanllmak dzele,,olmallnle İlkse parafine gömülü insan endomet.ium, dokıJsunda callsmal|dl.

6 lmmunojen|. Insan_cD44'Ü içiildeki senıetik peptid aa,| 50-250 olmalldlr
7.1Hc-P yönlemlnd€ 1/5o -1l.1oo oranlannda

sulandrr||drğlnda yak|aşlk 50 - 1oo testlik ol;;İdlr.
ğ lHu-P yonleminde çok iyi çallştlğlna dai. kullanıcl

reıeransIalI meVcıJt olmalldlr.
9 +4 de,ecede taŞlnab|lmelIVe uzun süre sak|amak

9erektiğinde reakljVhesini korumasl için -2o de
saklanabüllr olmalldlr.

lO.ürün araştırma İmaçİı-ÖlmalıO,r.

Anli cD 44 antibo(l/

D§|Şs,Ş ıiJ,,ii;ıe

Özelliği



Malzemenin cins j

Antl_integrin Beıa 1 A

11,Yukanda belirtjlen tüm özeIIikler ürün datasheetinde
yazılı olmalldlr Ve teklif Veren firma ürün datasheetini,, de teklifiy|e bir|ikte iletmelidi.,12.Urunle 

b,dikte ucrdtsiz oıa.aıl, iitrai iapakh biradet
anlikor sakIama kuıu§u Verilmeliair

l 3 Te^llf veren filma urünün kullanlmı için leknlkdeslek vermekle yukümlü olacak0r. Teknik deştek
Veremeyen firmanln ürünü aade edilir Ve alIm ipt;ı

edilir,
.14.vrun soğuk llncirde teslime edileceklir. soöuk

zlnc,lde leslim edlımeyen ürün iade edılecek ve-alım
iotal ediIecektir

15.ulun enaz 12 ay ürün sorun|an lçin 9aranlilJ
,o]malldlr. urün sorunlu olduğu takdiide-garantü
kapsamlnda ücreısiz değiŞtirilecek ve ve-ni ünjn

teslimatl 2-3 hafta icinde vaoılaca-kıır
16 Tek||f v€ren flrma lekiif ettldi ijrünün TürkiyeIo Ie(lll veren türma leklif ettlği ürünün Türkive

] _0rsrlDJıoru olduğuna dair belgeyi ya da Turkiye
0lqrlDJıor lllma.slndan oıayll lslak imzall satlş ieıkioe o65 ,1l teklifiyle olrhIte ||etmek zorunoad|i. 

-8ube o65,ıı teklıfıyle oırhl.teiletmer zoıunoİoİr].'aJ"
belgelerl lblaz edemeyen f,rma|ann tekllfleri oeceislz

sayllacaklla / kabUl edilmev..Akti. -
'l.Ambalal Şekli 

'.00 
ul Ve 1 mg/ml konsakasyonda:

orıJlnal ambalaiInda o|malldlr,
2.slvl ve kons€ntİa formda olmalldlr,

3.KoVALlDATEo, Recombinant ve RabMAb
teknolojiIeri ile üretilmis olmalldlr,

4.TaVŞandan elde edilmiş, mbnoklonal v6 loG
_ ıoümunda olmalldlr. Klonu EPR16895 ohall-dlr.

'lmmJnh|slokimyasal çallşmada ku||anIlmak üze.e,foırnaljnle [ikse paralne gömülü insan endometrium
_ dokıJstlnda çallŞmalldlr,
b.lmmunojenl: Human lntegnn beta 1 aa 1_25o icindeki

rekombInant fraQman olmaIldır
7.wB yöntemünde 1/2ooo ğu|andIrlld|ö|nda vaklaslk

200 ml Şon kullan|m hacm| saölğmall.jlr- '
8.1Hc_P yönt€minde 1/rooo oianlannda

_sulandIr||dlğ|nda yaklaşlk en az 1oo testlik olmalld|r.
9.1HC_P ydntemlerinde çok iyi çalışllğlna dair kullanlcl

reüeranslall mevcut olmalldlr.
10,+4 derecede taşlnabjlme|i ve uzun süre saklamak

gerekt]ğind6 reaktiVitesini kofumasl için -2o de
saklanabiIir oIma||dIr

l 1,Urun araşt|rma amaçll olmalüdlr.

, dlsklbulö_.ü oıduğuna dair belgiyi ya aa Tüiı<iyi
dislrıbüıör firmaslniJan onaylı ıs[a( iiızaıl sals veıki

bel9esini lekliliyle bırlikte lletmek zorundadti 
-Bu

belgelen braz edemeyen fiİmalann tekllfleri geçersiz

T 2.Yukanda bellrtilen iüm özellikl;r ünj;datasheetinde
yazl l o]malldlr Ve tekl]f Ve.en flrma ürün datasheetini

de tekllfiyle oldikte llelmelidll.
l3.U.unle nldlkle ücretsiz olarak. şeffal kapakll bir adet

anllkor saklama kutusu verilmeliilir,
14.Tek||f Veren f]rma ürünün kullanlml için teknik

destek vermekle yükÜmlü olacaktlr. Teknik destek
Veremeyen lirmanln ürünu iade edihr ve allm iptal

edilir.
15 Ufün soğuk 

-,zincirde tesIime ediıecektir, soğuk
zincirde ıeslim edilmeyen ürün iade ediıecek Ve;ım

iplal edilecektil.

'9 Ur.rl 
"ı_o3 

12 ay ürun so.unlall ıçln ga.antili
,o|malIdIr Urün solLhIu olduğU takdlide"garanti
kapsaTlnda ıJc.elsiz değiştirilecek Ve ye-ni ünin

leslimatl 2-3 hafta icinde VaDılacaiktlr_
17.Tekllf Veren fi.ma tekiif enidi ürünün Türkive

_ 
djstribulö_.ü oıduğuna dairbolgiyiya da Türkie 

]

' ArıoaJaJ şekli 100 ul Ve 1 mg/ml konsatrasyonda;
orrlnal ambalailnda olmalıdlİ.

2.slvl Ve konsantriü folmda olmalldlr,
3 Recomb nanl ve Rabı,4Ab teknolojllen ile üretilmiş

olmalldür.
4 Tavsandan elde edilmis, monoklonalvo loG
formunda o|malldlr. Klonu EP695Y olmalld;r.

5,1mmünhisıokimyasal çal|şmada kıJllanllmak iizero,
formallnle fikse parafine gömülü |nsan endometrium

dokusunda callsmalldIr.
6.1mmunojenı: lnsan_FAK çindekj bir sentotik pepüd aa

700-800 olmalldlr
7 WB yönleminde '|/2ooo sulandlrlldlölnda vaklaslk

200 ml son kUllanlm hacmi sağ|;ma||d.r,
8.1Hc_P yonleminde 1/250 oĞnlannda

su]andlrlldlğında on az 100 testıik olmalldl..
9 lHc-P yöntemlerinde çok ry, ça|lşılğüna dair kullanlcl

üeleaanslarl mevcul olmalldır.
10.+4 derecede taŞlnabilmeli ve uzun süre saklamak

gerektiğinde reaktivitosini korumas| için -2o de
,. saklanabilirolmalldır.

1 1.Urün araşhrma amacll o|malldIr.
12.yukarıda belirtilen tüm özelliklör üdn datasheetinde
yazlll olmaıldır ve tekli' Ve.en firma üdn datasheetinj

de tekllfiyle bldikte ll6tmeliolİ.

Anli_FAK antibol|\,

l adet



Malzemenin cinsi

AntiExtrace||u|ar İ!4atnx proto n 1 antibody

l\4 iktarl

13.Urunle b.rlik(e ucrel§iz olarak. şeflat kapakll bir 8det
antikor saklama kutusu verllmelidir.

14.Tekl,f Ve.en l]rma ürünün kullan|ml için teknik
deslek vermekle yükümlü olacaktır. Tek;ik d€stek
Veremeyen firmanln ürÜnü lade ediİr v€ allm iptal

edilir.
15 Urün soğuk zincirde leslime edileceklir. soğuk

zincirde teslim edilmeyen ürün iade edilecek ve-alIm
iptal edilgceklir.

16.Urün en az 12 ay ürün sorunlan iÇin garanıili
olmalldlr. Udn sorlJnlu oldıJğu takdl;d e 

-garanti

\apsamlnda ücretslz değiştinlocek vo yeni ürün
tesllrnah 2-3 hafta iÇinde Vaollaca'kılr,

l7 Teklif veren firma lekiif eltiği iirünün Türkive
_ o.sl..outörü oldu9Jna dailbelg-eyi ya oa Tulı(ieo sl..outörü oldu9Jna dail belg-eyi ya oa Tulı(ie
d,sttIbuıöı firmasIndan onayll lsiak lmzall satls vetki

bel9e5lnl tekllfiyle b|r|ikı6 lletmek zorundadli. 
-Bubel9e5lnl tekllfiyle b|r|ikıo iıetmeı zorunoaJır'. 'Bu

belge en bra7 edemeyen lirmalafln tekliflen geçe.siz

Delgesini teklifiyle D,rlikıe jıetmeı zorundaJıi 'BJ
belgelen ibüaz edemeyen firmalarln Ieklifleri geçorsiz

1.Ambala] şekli 1o0 ul Ve 1 mg/ml konsakasyonda;
o.ijinal ambalajlnda olmalldlr.

2 slvl ve konsantre formda olmalldlr
J.RecomDlnanl Ve RabN4Ab teknolojilen ıle üretilmlş

olmalldlr
.{.Tavşandan elde edilmiŞ, monoklonal ve loc
formunda olmalldlr. KlonüJ EPR67o1 olmal|;lr

5,1mmunhistokimyasal çal|şmada kullanlImak üzere,
fo.malinle llkse parafine gömülü lnsan endometrium

dokusunda QalıŞmalldl.
_6.ınsan ve slçan ömeklerinde, WB, lP, lHC-P, Flow

_cyt. lccilF yöntemlerinde çallşmaya Uygun olmalldlr.
/.lmmuno,enl] .lnsan .Hucae dlş| makls prote|ni içindek|

sentetik peptid 1 a a 100-200 olmalldl. '
8 wB yonleminde 1/r000 - 1/100oo sulandlnıdlğlnda

yaklaşlk 100 ml - 1000 mıŞon kullanlm hac;li
saölamalldl..

9,1HC-P yontomindğ 1/100 - 1/250 oranlannda
sulandlrlldlğlnda en al 100 tesılik olmalldlr.

10 lHc-P yönteminde çok iyiçallştlolna dair kullanlcl
reteranslarl mevcut olmalldlr.

1,1.+4 derecede taşlnabilmeli ve uzun süre saklamak
gerektiğinde reaktivitesinj korumasl için -2o d6

. saklanabilirolmalldlr,
12.Urün araştırma amaÇll o|ma||dIr.

] 3.yıJkaılda belirtjlen lüm ozelliklor ürün datasheolınde
yazl]l olmalüdlr Ve teklif Veren firma ürün datasheetini

de teklifi yle Dirllkte iletmelidir.
]4 U,un e iJldlhte ücretsiz olarak. şettal kapakll blr adet

anljlor saklama kulı,su verilmelidir,
15,Teklıf ve.en firma ürünün kullanlml için teknik

destek Vermekle yükümlü olacaktır. Toknik destek
veremeyen f]rmanün ürünü aade ediljr Ve aım iptal

edilir.
16.Urün soğuk zincird€ t€slime edll6cakt|r. SoöıJk

zincirde teslim edilmeyen ürün iade edil€cek ve-allm
iptal edilecektir.

17 U'iJn en a212 ay .lrün sorunlarl lçin garanllll
,olmalldlr, Unin sorunlu olduğu ıakdlide!arantl
kapsamlnda ücretsiz değiştirilecek Ve yehi urün

ıesllmatt 2-3 hafta içlnde yapılacdhlr.
16.Teklif Veren firma teklif ettiöl ürdnün Türkive

dlslrübülöJu olduğuna dair belgayi ya da Türkio
oIstülOlJlor tlrmaslndan onaylt lslak imzaı satls ielkl

belgesini teklifi yle D,rlikıelletmek zorundadli'Bu

1.Ambalal şekli 50 ug; orijinal ambalailnda olmalldlr.
2.slvl ve konsanke formda olinalldlr,

3.Keçıden elde edilmiş, poliklonalve loG formunda
oımalldür.

4 in munojeni: jnsan HoXA1o aa 152-165.e karslllk
ge e. senlel,h peptld (dahil| sokans) (NP 061824.3)

olmalüallr
5 lmmunnistokimyasal Çallşmada kullanllmak üzere,
'o.mal,ü,le flKse para[lne gömülü lnsan endomet.iu;

dokusunda çalüŞmalIdIr.
6,1Hc-P yöntemınde 1/200 oranlannda

sulandlnlmalldla.
7,+4 derecede taşlnabilmela ve uzun sÜr€ saklamak

gerektiğinde reaktivitesini korumasl açin -2o de
., saklanabilirolmal|dIr.

8.urun araşılrma amaçll olmalıdlr,
9.Y.lkalıda belirtilen tüm özellikler üdn datasho€tinde
yazlll olnralldlr Ve teklif Veren firma ürün datasheetini

de leklıfiyle b|.likte llelmeİdlr.
10.Urunle b,rllkte ücrelsE olarak, Şeffat kapakll bir adot

anlikor saklama kutıJsu verilmelibir.,1,1.Tekljf veren firma ürünün kullanıml için teknik
destek vermekle yükümlü olacaktlr, Tek;ik destek
veremeyen firmanln ürünü iade edilir v6 aİm aptal

6dilir.

AntiHoX A10 antibody



Sııa
No Malzemenin

7 Pozitif Şarjlı La,,

B primer antikor

9 p.imer antikor k l tl l

Cinsi Miktan öıço
Birimi Özelliği

12 Ürün soğuk zincirde tesljme edilecektjr. soğuk
Zincirde iesIim edilmeyen ürün jade edilgcek ve-a|lm

iptal odilecoktir.
f3 Ulun en.a./ 12 ay ürün sorunlan için 9aranliliolmalldlr, Unin sorunlU olduğu ıakdi;de-9aranti
kapsamlnda ucretsiz_değiştin-ıecok ve ye;i ürün

tesljmah 2-3 hatta iÇinde VaDllaca'ktlr.
14 Teklif veren firma lekiif ottjdi iirünün Tü*iVa

, dlslribütöJü oıduğuna dai. belg-eyi ya da Türkie
oIst.lbutor ||rmas|ndan onayll lŞlak imza|| sat|ş 

'etki
bel9esıni tekliliyl6 blrhkt6 ilelrnok zorundadIr.'Bu

tıPl9eleri ibraz edemeyen fi.maIann teklif|eli oec€rsiz
5ayllacakllr / kabl,l edilmevecektİ. -

8 kulLr

1.Doku orneklerinin mikroskobik analüzüne uygunluğu
Lrelici ıaraflndan onaylanmlŞ v€ garanıi ddilm|ş-

olmaIld|.
2,Refractlve jndeksi n(^)-1,513_1,523 olan. extra b€yaz

camdan ltha| edi|mis o|ma||dIr.
3.76'26 mm ölçülerlnde1 mni kahnlıkta olmalldlr.
4.Eleklostatik etkili. daimi 9ozitif vüklü özellikle
o|malIdlr. Polilizin ya da apes kar;lt olmamal|dır.

, b uoku penelİasyonu çok kuvveti o|malıdır, lHc
çalls.nalarlnda dökülme yapmamaltdla. lHc bovama ve
olomalik kapama cihazlaalna uygun özellikte oİmaİdla,
b _iJach9roLlnd boyanmaslnl oIomlne edoblllr oImalIdIa.

/ Renkll alan, okunabllır olarak .ahat||k|a yaz|lab|||r
özelljkte olmalldIr,

8_Renklendlrlmlş alan 100 0c de Xylene, Aseion Ve
Alkol e dtrençli olmalldlr, kabarma doyulma, atma vo

renk kavbl olmamalldlr
9.Renkli alan boyama öolüsyon|arlnda renk a|mamall,

orllinal .enginde değisim olmalldlr.
10. Toplam lest saylsl en a2 55o testlik olmalldll,

] kutL]

Gazi ünlversitesi tlbbi patoloji irn66n6;51o1;.r"
laboratuvarlnda halihazlrda kurulu olan & calıjan

Venlana Benchl\,4ark XT ve ULTRA sistemIeri il6 valida
olmalıdlr,

0) 1 kulU

Gaz unlversilesi Tlbbi patololl lmmünhistokimva
. , LaboraluVarlnda halıhazlrda kİrulu olan & çallŞ'anVentana Benchlvlark XT Ve uLTRA sıstemleri-ils ialide

olmalüdlr.

klli(DA8)


