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'18/2019{1' kodlu Ve 'Flor9n-$Bi§phonol (BPFL)'ün zobra Ballldannln (Danio rerio) Tirold Hormon Motabollzmagl Üzerino

Etdlorinin Biyokimyasal ve Tfansk ipslyonol olarak Bsllİlonmeal' konulu projem için zorunlu olan aşağlda cinsi, miktarl Ve

öze|likleri yazlll toplam 13 kalem hizmetin / malzemenin / teçhizatln tahsis edilen ödenekten temln edilmesi için bilgilerinizi ve

gereğini az ederim.

imza: ı.r4rJııı1

Sıra
No Malzemenin cinsi Miktarl ölçu

Birimi Özelliği

1 ste.il bistüri ucu 100 adet/pkt 1 Paket

1,Tek tek paketlomiş olmalldlr,
2,Karbon alaŞ!mll çelik materyalden imal edilmiş

olmalldlr.
3.Ambalaj şekli 100ad/ pk şeklinde o|malldlr.
4.Tek tek V.c,l. kağltlarda ve folyo paketlerde

paketlenmjş olmalldlr,
5.Gamma lşlnları (2.5 Nr. Rads/2sKgy) ile sterilizasyon

ile sterilize edilmas olmalldlr,

2 Pipet ı_]cu-10 pl-filtrela-kutu 10x96 rack 2 Paket

1.Pipet uçlarl mevcut laboraluvarda bulunan pipetler ile
tam uyumlu olmalldlr.

2.Pipet ucu 10 ul hacminde olup filtreli Ve rackll
olmalldlr,

3,Pipet ucu tek Ve çok kanalll pipetlere kolayca
takllabilmeli ve slzdlrmaz özellikte olmalldlr.
4.Pipet ucu üzerinde slvl seviyesini gösteren

işaretlemeler olmalldlr.
5.Pipet ucu DNASE RNAsE PYRoGEN free özellikle

olmalüdlr.
6,Pipet ucu flltreli 10 x 96 llk ambalajll olmalldlr.

7.Pipet uçlarl ile birlikte aynl markaya ait 25 adet boŞ
uÇ kutusu(rack)venlnel dir.

8,Pipet ucu Avrupa lVD (ln Vitro Diagnostic )
direkllfl erinl karşllamalldlr.

9.Pipet uçlan lso 9001 slandartlanna uygun üretilmiŞ
olmaıl ve kalite sertifikasl ıle verilmelidir,

'10,Pipet uçlan içindeki süvlnln son damlaslnl
dağltabilecek esneklikte olmalldlr.

3 Pipet ut!-10 pL-filkelilorba 1000 adevpaket Paket

1.Pipet uçlan ,tam uyumluluk, slzdlrmazlIk Ve
hassasiyet için teklif edilen pipetler ile aynl (orjinal)

markaya ait olmalldlr.
2,Pipet ucu üzerande slvl seviyesini belirtlen

işaretlemeler olmalldlr.
3,Pipet uçlan ;poŞetle , Filtrelive steril olmalldlr,

Açllan poşetin üzerinde plastik bir fermuar olmall ve
geri kapatllabilmelidir.

4. Poşetteki filtreli uçlar, mevcut bulunan boŞ pipet
racklarlna birebir uyum sağlamalldlr.

5, Poşetteki filtreli pipet ucıJ 10 ıJl hacminde olma|ldlr.
6.Pipet ucu 1000lik ambalajlI olmalldlr.

7,Uç kutularl 121 derecede 0,1MPa da 20 dakika
otoklav edilebilmelidir. Bu ürünün kataloğürnda açlkça

belirtilmaş olunmalIdlr.
8.Pipet uçlan ile birlikte aynl markaya ail 20 adet

reload rack (yükleme rackl) Verilmelidir. Bu racklar
otoklav edilebilmelidir.
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Slra
No Malzemenin cinsi MiKan ölçti

Birimi Özelliği

9.Pipet ıJcu Avrupa lVD (ln Vitro diagnostic)
direktiflerini karıştlamadlr.

10.Pipet uçIarl lso 9001 standartlarına göre üretilmiş
olmall ve kalite sertifikasl verilmelidir,

11. Poşetlerin üzerinde üretim tarihiVe numarasl
olmalldIr.

4 Pipet ucu-20 pL-filtreli-kutu 10x96 rack 2 Paket

1.Pipet uçlan mevcut laboratuvarda bu|unan pipetler ile
tam uyumlu olmalldtr.

2.Pipet utu 20 ul hacminde olup filtreli Ve rackll
olmaıldlr.

3,Pipet ucu tek ve çok kanalll pipetlere kolayca
tak!labilmeli vs slzdllmaz özellikte olmalldür,
4.Pipet ucu üzerinde stvü seviyesini gösteren

isaretlemelel olmalldlr,
5.Pipet ucı] DNlisE RNASE PYROGEN free özellikt€

olmaIld,r
6.Pipet ucu filtfeli ,10 x 96 llk ambalajl| o|malldlr.

7.Pipet uçlarl ile bidlkte aynl markaya ail 25 adet boŞ
uç kutUsu(rack)verilmelidir,

8.Pipet ucu Avrupa lvo ( ln vitro Diagnostic )
direktiflerina karşllamalldlr.

9.Plpeı uçlarl lso 9001 slandanlarlna ıJygun üretllmls
olmall ve kalite sertifikası ile velilmelidir,

10,Pipet uçlarl içindeki slVlnün son damlaslnl
dağltabiıecek esneklikte olmalıdlr.

5 Pipet ıJcu-20 pLJiltreli-torba'1000 adevpaket 5 Paket

1.Poşetteki filtreli uçlar, mevçut bulunan boş pipet
racklarına birebir uyum sağlamalüdlr,

2.Plpet ucu üzerinde slvl seviyesini belirllen
işaretIemelea olmalldIl.

3 Ploet uÇları , poŞetle , Flltlellve sleril olmalldır.
AÇılan poşetln uzerinde plastlc bir fermuar olmall ve

geri kapatülabilmelidir.
4.Poşettekifiltreli pipet ucu 20 ul hacminde olmalıdlr.

5.Pipet ucu 1000 lik ambalajll olmalldlr,
6 Plpel L]Çlarl ile birhkle aynl markaya alt 20 adeı

reload rack (yuRleme rackl) verilmelidIr. Bu racklar
otoklav edilebilmelidir.

7.Pipet ucu Avrupa lVD (ln vitro diagnostic)
direktiflerini kanŞılamadür.

8.Pipet uçlarl lso 9001 standartlanna göre üretilmiş
olmalI ve kalite senifikasl verilmelidir,

9.Poşetlerin üzerinde ürelim tarjhi Ve numarasl
olmalldlr.

6 Pipet ucu-200 pL-filtrelıkutu ,l0x96 rack 2 Adet

1.Plpel uçlan mevcul laboratuvalda bulıJnan pipetler lle
tam Uvülmlu o|malldIr,

2,Ptpet ucu 2Oo ul 6acminde olup llltreli ve rackll
olmalldlr.

3,Pipeı ucu tek ve çok kanalll pipetlere kolayca
takllabilmeli ve slzdlrmaz özellikte olmal!dlr.
4.Pipet ucu üzerinde stvl seviyesini gösteren

iŞafetlemeler olmalldlr,
5.Pipet Ucu DNAsE RNASE PYRoGEN free özellikıe

olmalldır.
6.Plpel ucu filtreli 10 x 96 llk ambalajh olmalldtr.

7.Pipet uçlarl ile birlikle aynl markaya ait 25 adet boŞ
uÇ kıJtusu(rack)verilmelidir.

8.Pipet ucu Avrupa lVD ( ln Vltro Diagnostlc )
.lirekt,fl erinl kars,larnalldll.

9.Pipet uçlan lso 9oo1 siand'artlanna uygun üretilmiŞ
oımall ve kalite sertif]kas| ale verilmelidir.

10.Pipet uçlan içindekislvlnln son damlasınl
daqltab!lecek esnekllkte olmalldlr.

7 Pipet ucu-200 pL-fi ltrelitorba 1 oooadevpaket Paket

1.PoŞettek fillreli uçlar, mevcut bulunan boŞ pipeı
racklarlna bllebir uyum sağlamaltdlr.

2,Pipel ucu üzerinde slV! seviyesini belirtlen
iŞaretlemelel olmalldlr,

3.Plpet uÇlarl ] poŞetle , Filtrellve steril olmalldll.
AQllan poŞetin üzerinde plastlc bir fermuar olmalı ve

geri kapalllabilmeIidil,
4.Posetlekl filıreİ pipet ıJcu 200 ul hacmlnde olmalüdlr.

s.Pipeı ucu 1000 lik ambalarl olmalldlr.
6 Pipet uÇIarl ilo bidikte aynl markaya ait 20 adet
reload.ack (yükleme rack|) verilmelidlr. Bu racklar

otoklav edilebilmelidir.
7,Pipet ucu Avrupa lVD (ln V|tro diagnostlc)

dilekliflerini karlşlIamadlr.
8.Pipel uçlarl lso 9001 standartlanna göre üreti!miŞ

oIinall ve kalite sonilihasl venlmelidlr.
9.PoŞetlerin üzerinde üretim tarihi ve numarasl

oImalldlr.

8 Pipet ucu-1000 pL-filtreli-kutu 10x96 rack Paket

1 Pipel uçlarl mevcıJl laboraluvarda bıJlunan pipeller lle
ıam uvumlu olmalldlr,

2.Plpel ucu 1ooo ulhacminde olup flltrelive rackll
olmalldlr.

3.Papet ucu tek Ve çok kanalll pipetlere kolayca
takllabilmeli ve slzdlrmaz özellikte olmalıdır.
4.Pipet ucu üzerinde sıVı seviyesini gösteren

iŞaretlemeler olmalldlr.
5.Pipet ucu DNAsE RNASE PYRoGEN free özellikte
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No Malzemenin cinsi MaKan öıçtı

Birimi ÖzeIliği

olmalldlr.
6.Pipet ucu filtreli 10 x 96 llk ambalajll olmalldlr.

7.Pipet uçlarl ile birlikte aynl markaya ait 25 adet boŞ
uç kutusu(rack)verilmelidir.

8.Pipet ucu Avrupa lVD ( ln vitro Diagnostic )
direktiflerini karşılamaildlr.

9.Pipet uçlarl lSo 9001 standanlarlna uygun üretilmiş
olmalt ve kalite sertifikasl ile verilmelidir.

10.Papet uçlan içindeki s|v|nın son damlas|nl
dağ|tabiIecek esnekIikte olmalldlr.

9 Pipet ucu_1000 pL-filkelitoöa 1000 adeupaket 5 Paket

1.PoŞetteki filtreli uçlar, mevcıJt bulunan boş pipel
racklanna birebir uyum sağlamalüdlr.

2.Pipet ucu üzerinde slvl seviyesini belirtlen
işaretlemelea olma|ıdlr.

3.Pip€t uçlan ; poşette , Filtreli ve steril olmalıdlr.
Açllan poşetin üzerinde plastic bir fermuar olmall ve

9eri kapatllabilmelidir.
4.Poşettekafiltreli pipet ucu 1000 ulhacminde

olmalldIr.
5.Pipet ucu 1000 lik ambalajll olmahdlr.

6.Pipet uçlarl ile bi.likte aynl markaya aat 20 adel
reload rack (yükleme rackl) Verilmelidir, Bu racklar

otoklav edalebilmelidir,
7.Pipet ucu Avrupa lVD (ln vitro diagnostic)

direktiflerini karıŞllamadlr.
8.Papet uçlan lSo 9001 slandartlarına göre üretilmiş

olmall ve kalite serlifikasl verilmelidir.
9.Poşetlerin üzerinde üretjm tarihi ve numarasl

olmaIldIr.

10 Steril bistür Ucu 100 adeupkt 2 Paket

1. Tek tek paketl€miş olmal|dlr.
2.Karbon alaŞlmlı çelik materyalden imal edilmiŞ

olmalIdır,
3,Ambalaj şekli 100ad/ pk şeklinde olmalldIr.
4.Tek tek V.c.l. kağdarda Ve folyo paketlerde

paketlenmiş olmalldır.
5,Gamma lşlnlan (2.5 M. Rads/2sKgy) ile sterilizasyon

ile sterilize edilmiş olmalldlr.

11 Agaroz 100 gr 2 Adet

Aga.oz , düşük erime ve jelleşme slcakllğlna sahip
olmalldlr.

2.Agaroz ile 100 - 25-000 bp büyüklüklerdeki DNA lalln
ay!r|ml yapllabilir olmalldır,

3.Yüksek netlik ve düşOk arka plan ( backgroı.ünd)
kidiliğine sahip olmalIdür.

4.DNAsE-RNASE Protease / Endonuclease free
olmalldlr,

5.EEo değeri 0.1 den düşük olmalldIr,
6.Jel dayanlkİllğt %1 jelde 2009r/cm2 den büyük

olmalldIl.
7.Agaroz 100 gr lik orijinal ambalajlnda teslim

edilmelidir.
8.Erame noktası %1.5 lik jel de 650c den düŞük

olmalldIr.
9.Jelleşme noktasl 0/",1_5likjelde 26_30 0c olmalIdlr.

10,Nem oranl %10 dan küçük olmal|dlr.
11.Sülfat değeri o/o0.1 den küçük olmalld|r.

12.TBE Buffer ( 1X )ile kullanlm oranlamasü aŞağıdaki
9ibi o'malldlr.

a. 100 bp ıle 2 000 bp a.asl DNA ay|rlml lçln % 1,8
b. 200 bp ,le 4.000 bp arasl DNA aylrlml için 0/o1.6

c, 400 bp ile 8,000 bp araşl DNA aylrlml için %1,3
d.600 bp iıe 15,000 bp arasl DNAaylnml için % 0.9
e. 1000 bp ile 25.000 bp arasl DNAaylnml açin %0.7

13. Agaroz , elektrororetik aylrma işleminden sonra
yüksek kalatede RNA Ve DNA geri kazanlml

sağlamalldır.

12 HaVan Ve Tokmak 4 çift

1. PorseIenden imal edilmiŞ olmahdlr,
2. Havan çapl 190 mm olmalldlr.

3. lslya ve darbeye karşl dayanlkll olmalldlr,
4, Havan. tokmaö| ile birlikte verilmelidir.

13 süVl azot taŞlma kab| 2 L ] Adet

1,Azot tanklan slvl azotun laŞlnmasl ve muhafaza
edilmesine uygun olmalldlr.

2.Çaft katmanll vakum teknolojisi ile üretilmis olmalldlr.
3.Düşük buhadaşma oranl sayesinde slvl azotun Uzun

süfe muhafaza edilmesine olanak sağlamalldlr.
4.Darbelere karlş koruma amac!yla koruyucu kıllfl ile

teslim edilmelidir.
5.Yüksek yoğunluklu alüminyumdan üretilmiş

oLunmalldır.
6.Toz boya yöntemi ile boyanmlş olmalldlr.

7.Hacmi en fazla 2 (iki) litre olmalldlr.
8.Boş ağlrllğl 2,8 kg, dolı] ağlrllğl en İazla 4,4 kg

olmalldır,
g,Boyun Çapı en fazla 32 mm ve dlŞ çap| en fazla 185

mm olmalldır.
10.Günlük bUharlaŞma miktarl en fazla 0,08 lt

olmalldlr.
1 1. Kolay taşlnmasl için kulplu olmalldlr,

12.statjk tutam süresi en az 25 gün olmalldlr,
'!3,Azot saklama kablndan ,taşlma kablna azot
boşalt|m. için kuIlanllmak üzere 1 adet basınç



Sıra
No Malzemenin cinsi MiKarı öıçu

Birimi Özelliği

göstergeli transfer hort!mu, iki çift dirseğe kadar slvl
azol eldiveni, 10 ml hacminde 500mm uzunluğunda

paslanmaz çelik kepÇe, bir adet seviye cetveli ve
drneklerin saklanmasl amacüyla beş adet cryotüp

kaoasitali 20 adet cane verilmelidir.
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