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'0201905' kodlu ve 'Mome Kans€di H0cr€loido TlpOO Goninin Susturulmasının Radyotorapiyo yanf üzorlno Eülsl,konulu
projem iÇin zorunlu olan aŞağlda cinsi, miktarl ve özellikleri yazlll toplam 37 kalem hizmetin / malzemenin / teçhizatln tahsis edilen
ödenekten temin edilmesi için bilgilerinizi Ve gereğini arz ederim.

lmza:

200 UL FlLTER UN|VERSAL PiPETIE TlPs FiLTER
BULK 1000/PK

1.Plpel ucu 5-200 ıJl hacimli pıpetlerde kullan|labilir
olmalldlr \\r\\n2.Pipet ucu DNASE RNASE PYRoGEN
lree özellikte olmalldıL Test dıJyarllllğl .|0 ng dan fazla

olmamalldIr.\\r\\n2 Pipel ucu 1000'd/ pk 5mbalajlt
olmal,dlr \V\h3,Pipetleme doğruluğunu arttlrmak için
lasarlanmlŞ s3 ( sample- Savıng -Sur{ace ) polım'er

.ıeknoloJlsi ile uretilmiŞ olmalldir.\r\\n4.Piie't ucu
iŞlenm6miŞ r,ohpropilen ( virgln polypropyldne ) dsn
lmal edllmlş olmalldlr,\V\\n5 Pipel ıJÇlarl ile birlikte 5

adet boŞ otoklav edilebil,r p|pet ucu kutusu
verilmelidir.\\r\h6.Teklif ile alınacak pipetlerle aynl

1000 Ul Filler Unlversal Pipette Tips Fitler Bulk
1000/Pk

1.Pipet ucu 100-1000 ıJl hacimli piDetlerde kultanIlabilir
olmalldlr.\\r\\n2.Pipet LJcu DNASE RNAsE PYRoGEN
tree ozelhkte olmalldlr. Tesl duyarllllğl 10 ng dan fazla

olmamal]dlr.v\n2.Pipet ucu'1oooad/ pk ;mbalajlI
olmaIldlI \\r\h3.Pipetleme doğruluğunu adtlrmak için
lasarlanmlş s3 ( sample- sa-vlna:surface ) oolimbr

leknolojisi ile üretilmiŞ ohalldlr.\r\\n4,Piddt Lrc,]
lŞlenmemiŞ po|ipropi|en ( virgin polypropylr;ne ) den
|maledllmiş olmal|dlr,\r\\ns.Pipet uçlan ile birlikte 5

adel boŞ oloklaV edileblllr bipet'ucu kutusıJ
VeriImeIidir.\\r\h6.Teklif lle allnacak pioetlerle i

10 UL FiLTER UNlVERSAL PjPETTE TlPs FlLTER
RAcKED PRE_sTERlLizED 96/RAcK

1 Pipet uçlarl laboratuvarda mevcıJt bulunan fad(ll
marka plpellerle uyıJmlu olmalldlr.\\r\\n2. Pipel ucu 1o-
100 ul hacimh pipetlerde kullanllabilir olmaiüdlr.\\A\n3.
PiPet ıJcıJ DNASE RNASE PYRoGEN free özellikte

olmalldlr. Test duyar|ılüğl 10 ng dan fazla
namal|dl..v\\n4. Pipet ucu 

'lltr€ll 
10 x 96

,alajll olmalldlr.\\^\n5. PIp€t|€rne doğruluE]mbalajll olmalldlr.\\^\n5. Plp€tl€rne doğruluğunıJ
arttlrmak çln tasarlanmlş s3 ( sample--saving -rmak çln tasarlanmlş s3 ( sample- savhg -

surface ) poiimer teknolojisi ile Ürelllmiş
olmalıdlr.\\^\n6, Pipet ucu iŞlenhemiŞ poliprdpilen (

V|rgln polypropylene ) den imel ediImis olmaIldIr.\\r\\n7
Teklif lle allnacak pipetlerle aynl marl(a olması lercih

olmamal|dl..\\^Vı4. Pipet Ücu 
'lıtr6ll 

1o x 96 lIk

10 UL FiLTER UNIVERSAL PiPETrE TjPs F|LTER
RAcKED PRE_sTERiLizED 96/RACK

olmalıdlr.\\r\\n6. Pipet ucu işlenhemiş polipr<jpilen (

1. Pipet uçlarl laboİatuvarda mevcut bulunan fa.k]l
marka pipellerle uyumlu olmalldlr.\V\h2, Pipet ıJcu 1o_
100 ul haclmh plpetlerde kl/llanllabilir olmaildlr.\V\\n3,
Pipet ıJcu DNASE RNASE PYRoGEN ftee ozellikte

olmalldlr. Test duyarlll19ı 10 ng dan fazla
olmama|ldlr.\V\\n4. P|pet ucu filtreh 10 x 96 llk

ambalajll oImalldlr.\\r\h5. Pipetleme doğluluğunu
antlrmak için tasallanmış 53 ( Samole--Savino -

surface ) polime. teknolojisille iJretilmiş -

alnlıın| ve
BöLüMü TAR|Hl No

o5l11l2o19 3

slra
No Malzemenin cinsi MiKan öıçtı

Birimi Özelliği

1 2 paket

2 2 paket

3 2 rack

4 2 rack



Malzomenin cinsi

vIgin,polypIopylene ) den imal edllmiş olmalIdlr,\\r\\n7,leklll lle allnacak pipetlerle aynü marka olmasl teraih

Molecular Grade RNase-free water

1. yüksek safılkta olmall ve moleküle. bivoloii
uygulamaIarInda kulIanllabilmeIidİ.\V\\n2, i litr;lik

, şlşelerdeolmalıdır.ıırııne. At{ii;;rıivitesi
Duıunmamalldır. RNase aktivitosi RNA.nln 37.c'de 3. saaı boyunca inkübasyonu ile test edi|mjs

oımallC'lr \\r\\n4.Eksonükleaz akıivitesi bulunmamalldlr.
. Exsonukle_az aktivites, Pvull ile kesilmiş DNApbzmldlerinin 37'c'de 16-20 §aat inkübasybnu ile test

,eollmış olmalIdlr,\\A\n5, Endonükleaz dklivitesi
, bulunmamalldlr. Endonükleaz aktivitesi sirkül;rplazmjd_DNA'nIn 37"C'de 16-20 saat inkübasy;nu ile
,ıesı €dllmlŞ olmalldür \\^\n6. DEPc aibi kimiasal
Kalkllar lçe.memelidlr.\\r\\n7. Teklıf v;ren fi rinalal
üle]lci firm6nln ıek yeıııl temsııcisi oim-aıioı. reva

I urkrye,de tek yetkill distnbütörü taraflndan'
olmalüdlr.\\^\n8. Nükıeaz rree olduğu

sMARTpoolI oN-TARGETpıus Tip6o siRNA 1o nmol

1, siRNA reaktifleri 1onmol teslim edilmelidir. Ayrlca 2,
5, 10,20 Ve 50 nmol konsantrasvonlarl '

buIunma||dIr.\\A\n2, siRNA reaktlfl€n di;ynl, TlP6o
uz^un plotein,kodlamayan RNA (hcRNA) birlg;sine ;e
lnsan spesflk olmalldlr.\\r\\n3. siRNA reaktiflğrinin her
lKl zlnclnnde d_e hedef dlŞl bağlanmalar enoe||enmeklnl zlnclnnoe oe hedel dlŞl bağlanmalar enoe||enmek

amacl lle modlllkasyon|ar buIunmaIldIr,\\r\\na. istenllengon oolgesıne ait siRNA'lar üreı|ci firma taraf|ndan
l .olzayn edllmlŞ olma|l, kullan|cl herhangi bir yazlllru
Xuılanmaya mecbUr kaImaksIzIn sipariŞ -verebiImeIijir,

. B! dizaynlara ait selanslaİl.ulİİ'nİİıİj L:rtlnte.lle
olnlKıe§agianmalldlr.\\r\\ns, lsıeni|en'ıobeslne ait en
,az 4 ade,l.haz|l dizayn bulunmalld|r,lsten'ildiğinde tek
b j,_9p,! jl]cg,J[q,9ıöoa;i;;Rü;;ıl;öil'ffi ;;;halinde lğk bif tüplÖ V"va'"vn trpıirio-eiJi'ı,j]iij"J

sag]anabllmehdir.\\İ\\n6, Urünler uygLJn koşulIa.da
sak]anclrğlnda en az 12 ay stabil k-aTmalldl;.\\d\nl.

boyutlannda olıialıdir.l(rlln. Xe.'Uİr-|İİİ'J'İİl

,siRNA dızıleri off taıget'ettilİrİ nİİnİmıze eOenmoollı(asyona sahip,olmalldlrje ürun kaıaloğıJnda bıJ
oze!ülk_gostenlmelidir,\V\\n8. Tekllf vefl len m;rkanlnyeık,ll l.urkrye distribÜtörü o|maII ve tek||f veren fiama

olsIİl.ğutor taraflndan yetkilendlrilmiş olmalldlr,\\A\n9,
.!iIRJIA 

İeaktifi ile birlikte ııücre nin gerçek iamjnıi
ıaX,bl lçln ıçerisindo 6 adeı plate lçeien'' kutu DlaG
., velllmelldll.PlateözellikleriaŞağldakigibi'

olmalldlr,\V\\n, Plaka yüzeyi biyouyum'iu olm;Ild|.lv\\n
KuyLJcuklarln tabanı.altln mlkro elekırotlar kaplı olmalırakal4 süra altın mjkro e|ektrot sensör|er, mii(rosko;aıllnoa gozlemin daha kolay olmasl adlna. kaldlrılmls
olmalldlr.\\rl\n. Plaka, kapağl ile birlikte 4.o cm , 8_7'jl, :,]:9_6, 9T,(9"." 

jİlik, derinlik . yükseklik)

oN-TARGETplus GAPD control Pool (Human)

1, slGENoME GAPD contlo| sjRNA (Human} oozilifkonrol reaktifi,5 nmol konsantrasvbn da tes]im

"l^o.,ll"]F,I]$l^2: 
!l9" deneyin başailsı ve devamlıilğı

içrn gen bask ı lanma s ı için lilla n,ijJi[ oLllİİ-ıİİ jıaY

lle_aynl marka olmalldlA\A\n3. GAPD Referans Gen
ooügğslnl nod€f alan 4 ayrl sırna moleküı karlŞlmınI

. çermelidir.\\r\\n4, Urünler uygun kosulhrda
saxlandlgrn(la en az 12 ay stabil kalmalldlr,\\d\n5,
leklıı venıen ma*anln yetkill Türkiye distribütörü

oımall veya teklif veren firma distaibÜtör ıaraflndan

oN_TARGETplus Non-targeting Pool

distribütöd oımaıı veyaGııii ;i,niiiiiii,ijl#|lİ}/

, 1 siGENoM negatif kontrol reaklifi 5nmol
Konsantrasyoj da teslim edilmslidir.\\r\\n2, Reaktifle.
ne_o€l olŞl çın lincirli kimyasal oıarak sentezlenmis

,_S]XNA üçeİmelidir.\\r\\n3, ünjn deneyin başarlsl v;oevaf lüıı9,.1 lçln gen basklIanması lçin İullanilacak olanslKNA lar ıIe aynl marka olmalld|r.\\r\\n4. Üninler
, l,Jygun koşullqrd_a saklandlglnda 9n az ız ayitaoiı*"]T9]j_9ll\$lı T.9kıir veriıen markanın yotiiii iürkiye

Dha.maFEcT 1 Transfeclion Reagent

_1. Etki]i. guvenilir ve düŞük mlktarda siRNA Veva
mrcroRNA kansfeksiyonu için uygun olmalldlr.\Vi\n2.

uıJşuk_lokslslıe özelliğ|nd€ olup bu sayede hÜcle
^canllllğlnl 

maksimum seVIyedö tutma[|dIr.\\r\\n3.
Heagent en az otuzbeş 

'arkll 
hücre tipi için uygun

olma|ıdIr,\\r\\n4. TesIim odiıen reaıııheıin te§"im
..ıanhlnden itibaren 24 ay raf omrü olmalldlr.\\r\Vıs.,
Yuksek vorimlilikte güVeiilir gen sıJsturma ve saölam
slRNA allmlnl sağlamaİdlr,\ir\\n6, 25 fmoupL siiNA
. .linal konsantrasyonu için: 96 well hücre kü|türu

olagında kuyucuk başlna 100 ultopIam çallşma hacmj
. lçın5mM sürna dan 0,5 ul eklendiğindd 0,Ö5_o,5 ul
lransteksiyo_n leaktifi eklemek yeıeih o|malldür.\ir\\n7.
i exlıl ve.en İrma gerekli görüldüğünde ek ihtiyaç olan

'r,o,a* 
r',n n"l.rı<ıi gdrJiGü;dÖ eı intiya; oianmaIzemelel ile laboraluvara 9eIip aelekIi ootimiz;svon

çallsmasInl yapabilmeIidir,\\^\n8. Tiansfekiiyon rejHifi



Sıra
No Malzemenin cinsi MiKarı Ölçti

Birimİ Özelliği

l 
jhevcrjt kullanllan siRNA ile uygunlu o|malld|r.\\^\ng,
İ(eaXr|I,soguK zlnciİde ve ırygun saklama koşullannda
. ıeslim edilmelidlr. Herhangi biİ soğuk zin;i.den
kaynaklanan sorunda firma üiinü yenjsi ile 

'5 
(o;bes)

gı.]n içinde değiştilmelidjr.\\A\n10. ieklif veren lirmaij/
laboraıuvalda daha Önce denenmemiŞ ÜrÜnler icin

nıJmıJne veya ürünün detayll dalasheet|ni tekİi
vermeden önce laboratuvaımlza vermeli ve uvoun
almalldı.\\d\n,r1 . Uninün ambalaj miktan 2 x 1:ğml

olmalldlr \V\\n 12. Teklif veren 
'jrm'alar 

teknik öz;llikte
yer alan maddelere uygunluk yaz|s| yazmaİ V6

teklifl eİl lle birlikı€ v-ermelid|rler.\\^\n\\r\in

10 5X siRNA Buffer 1 adet

,l, 100 ml lüp içerisinde olmalıdlr.\\r\\n2, sentetik RNA
molekulunun suspanse edilmesive uzun süre|i

depolanmasl için kullanllmalldl..\\r\h3. 300 mM Kcl,
.30 mM HEPES pH 7,5, 1.o mM Mgcl 2

içermelidil.\\r\n4. urün deneyin başansl v; devamlllüğ|
lçln gen baskllanmasl için kullanllacak olan siRNA'la;ıe aynt marka o|malldlAv\\n\\r\\n

11 PBs 1L 1 adet

1 Hücre küllürü, doku külıürü ve moleküler bivoloii
çal|şmalar| için uygun olmalıOır.\\rlln2. Ünin 10İ'

KonsanıIasyonunda ve Ph değe. 7,2 olmalldlr,\\^h3,
Urunun slell||le testi usP senjfikasyonuna göre

yapllmlşolmall ve 14 günIük inkübasion sü.eĞinden
sonra herhangi bir bakleri veya mahtaİ ü.emesl

olmamasl gerekmektedir. Bu sertifikasvona uvoun
sterilite testiyaplldlğl ürünün datasheetin di viilvor

ohalldlr.\V\\n4. Endotoxin değeri NMT sE[J/mi
olmalldlr,\\r\\n5, Urünün içeriğindğ disodium hvdrooenphosphale anhydrous 14520.000 mq/L, Pot;ssiu:m

oınyOrogen phosphate 4200,000 mgi L ve sodium
chloride 18000.000 mgil olmalldır,\\i\\n6. Ürün 1ooo

. ml]ik ambalajda olmalldl..\\r\\n7. Üninler 2 (iki) haftalçnde teslim edi|mell ve teslim tarihinden itibireh €n az
_z4 ay ra| omrü olmalıdlr.\\^n8. Laboratuvarda daha
önce denenmemiş ürünler için teklif verilmeden önce
numune Verilmeli ve uygunluk altnmalldlr, uygunluk

allnmayan ünjnier değellendilmeye
allnmava.lklIr \1.1\n

12 lzopropanol2.5L
1 adet

1.Teklif edilen urün 2,5 litrelik amber cam ambalaida
leslim edilmeli.\\r\Vİ2- urünün CAS nı.ımarasl 67-6'3-0,

moleküle. ağldl 60.1 g/mol olmalldır.tr\\n3-Tekljf odilen
ulün Ph Eul,BP,JP,usP standartlannI

saglamaİldlr,\V\\n4__ Ulün en az %99,5 (HPLc Grade)
§^O,kl. 

^lh.l!.l,r 
ü\,ı\^

13 l Yüzey DezenfektanFs L 3 adet

] ]]eklif.9q|l9.n l.tin p_O9ml lik orrinal ambajlnda leslim
edllme|idir.\\^\n2, Teklf edilen ürÜn biyotek-noloji grade

olmalldlr.\V\\n3. Urün hücle küıtür aallsmalailn-da
kullanllabilir,niıelkle.olmalıdlr,\\r\h4. Ürüiün safl lğl en

az o/.99,7 (HPLC Grade) o|mal|dlr.\\A\n "

14 Antibiyotik (yo1) (Penicillin-streptomycin) 1oo m| l adet

1. Ürün hücre kullüİü Çaİşmalan icin uvoıJn
lldl..\\r$n2 PBs lçeriğj miliıitre ba§ına,'vio,9 ı
nde 10 00^0U_Penlcillln, ve smg steptomycin

olmalldlr.\\r\\n2. PBs
uygun
ı, %0,9 tuzjçjnde 10,000U

o]maııdır \\^\n3. Kr,]llanım XbnsJntĞJlonİı İ'O'İİİ'İ l-
olmalld|r,$r\\n4. pH değen 5.80 -6.40 6luD osmolalilv
^ln 

mosm/Kg H20 : 315.00 _355.00 olmjftdlr.\\d\ns.'in mosm/Kg H2o : elr5.oo _ssslio odjiıdliifi\n6.'
enlcllİn p_ote_ncy 10,000- 

'2,0oo 
u/ml , streptomycin

Potency 5 - 6 mg/ml ve Endotoxin content\\^\nNÜT

penjcıllin

0,5EU/miolmalldlr,\\İ\\no, Ürtn iooi
konsankasyonunda olmah Ve 5oo ml lik ambalaida
olmalldlr.\\r\\n7. Unjnler 2 (lki) hafta icinde teslihohalüdlr.\\n\n7. Unjnler 2 (lki) hafta icinde

edllmell ve teslim lanhinden ilibaren ei az 2ilibaren ei ez24 ay Bt
ömrü olmahdlr.\\İlvl8. Lauoratuviroi oihi onie
denenmemiş ürünler içln tekİf verilmeden önce

numıJne velilmeli ve uygiJnıuı aıınmaİdıi. Uyguniuk
allnmayan ürünler değeİlendirmeveallnmayan

15 15 ml'ıik serilflakon tüp|e.5oO adet/PK 1 pakel

1..Tuplel 15 ml kapasülell, v|da kapakll, s|zdırmaz ve
kon,k tabanll olmalldlr,\r\\n2, Tüpler etekli olmall

boylece .acka gerek kalmadan benÇ üstünde
durabilmelidlr,\\A\n3. Türler lek tek steiil ambalajda

olmalldl.,\\^\n4. Dnase -RNase Free Ve sterilozeilikte
olmalldlr,\V\\n5. Tüp duvarl 6.00o RcF.ye kadar

santrllüJ kuweline dayanlkll olmalldlr,\\r\\n6, Urünler 2
(lkl) hafla içinde teslim edilmelidir\V\\n7. Ürün 10o0

ad'i-t l p 
^kFtl|k 

A6ts'a|,iA

50 mı'lik se.il fıakon tüple. 5oo adeuPK 1 paket

1._Tüpler 50 ml kapasiteli ,vida kapakll, slzdlrmaz ve
konik ıabanll olmalldlr.M\n2, Tüpler etekİ olmall

boylece ratka gerek kalmadanbenc üstünde
durabilmelidir.\\rM3. Tü9lertek t€k şteiil ambaIaida

olmal|dl.,\\r\\n4, Dnase _RNase Free ve steril özeilil(te
olmalldll.\V\\n5. Tüp duvarl 6,ooo RcF.ve kadar

sanlrıtüi kuwetine dayanıkll olmalldlr,\\r\Vı6, Ürünler 2
{ll(l) hana içinde teslim edllmelidl^\^\n7. Unin 1o0o

aderPakeılik emh,lai.]. 
^lm.1,1!. 

\1A\^

17 Disposable pipet (10 ml){tek lek poşette steril) 20o
1 paket

1 ., H.]cre kül|ulu çallşmaslna uygun yUksek safllklakipoısI.enOen yaplImış olmalüdır.\V\h2. serolojik pipelin
en Usl klsmlnda kolay soçılmesini sağlayan rbni iodu



Sıra
No Malzemenin cinsi Miklan öıçii

Birimi Özelliği

Hücre kültür flaskl (25 cm2) 5 aderPK

oImalldlr.\\A\n3. seroıorlk piPetler tek parçadan
yapllmüŞ.olmall, bU sayede uç ilsmlndan'heühangi bir
^ slzlntl olasıllğl engellenmiŞolunmalldlr.\\n\n4:.
serolojjk pipetin boyu 30 cm yi geçmemelidir.\\r\\n5. 1o
mlhacmlnde olmalldl..\\r\\n6_ Sterilize edi|miŞ ve tdk
İek paketlenmiş olmalldlr.\\r\\n7. RNase/DNa;e free
, .non-pyrogenlc, non- cytotoxic Ve non- hemolytic

olrral,dIr.\\Ah8., Ufiinun açlImaslnda kolayllk sağİayan
kaglt ambalajIl olmalldır,\V\\ng. Lot numaras| , son
kullanlm ıarlhi ve slerilolduğu ambalailnün üzerinde

yazmalldIr.\r\\n 10. Urünün ahbaüal miktarı 35o adeu
0akellerde olmalldlr\\r\\n

18
5 paket

1. F|askla. polistiren (Ps ) yaplda , yaplŞkan hücreler
, ,çln. sıanoan buyüme yüzeyli, eğimliboyunlu,

. navalandlrma kapağl bulunan steril/ endotokiin
lçermeyen pirojenlk ve silotoksik olmayan dzeIllkleri
_ İaŞlmal,dır.\V\\n2. F|askların tabanl'BioCoal
CoIlagen l-coated kaplı olmalldll,\\r\\n3 FIaskIarIn

alanl z5 cm. oln,alldlr.\\r\h4 Flasklann kaoaöl
Polyethylene (PE) renkll hlZll acllabi|ir f,ltre (ao;kll

olmalldlr.\\r\\n5. F|ask|ar|n ya'n taraf I hacim;el
derecelenmlş olmall, ayrlca yazılabilir alanl

bulunmalldlr.\\r\\n6. Doku kultüi ŞiŞesi membrane
maıeryall Polyethe.sulfone (PEs) olmalldlr.\r\\n7. 3oo

adeupk l,k ambalailar oimalldlr \\r\\n

19 Hücre kültür flaskl (75 cm2) 5 adet/PK 5 pakel

1 Fbsklar polistiren (Ps ) yapıda , yaplşkan hücrele.
L 

lçln. süanoart buyume yüzeyh, eğimli boyunlu,
. navaıandlrma kapağl bulunan steril/ endoloksin
lçermeyen pirojenık ve sitotoksik oImaYan özel||kIeri

^laŞımalldlr.\\r\\n2. 
Flasklann tabanl'Blocoalff ,Çollage1 l-coated kapll olmahd|r \\^h3. Flask|ar|ri

alanl /5 cm. olmalldlr.\V\\n4. Flasklann kaoaöl
Polyethylene (PE) renk]i hlz'l açllabiIlr filtre kap;kll

o|ma||dlr,\V\\n5. Flasklarln ya'n tarafl haclmdel
oerecelenmiş olmaıü, ayrüca yazllabiıir alanl

bulunmalldlr \V\\n6. Dokı.] kültüi Şişesi membrane
maleryall PolyethersL.,ltone (PEs) ohalldlr.\V\Vü7, 20O

adeVpakellik ambalajlarda olmalldlr.\V\\n

20 Thoma laml derinlik o.1 mm 1

1. saylm lamlan, slvüıardaki partjkül miktarl savlmlna
uygun yüksek kalileli oplik camdan üretilmiŞ \ie Çjftparalelli çallŞmalara yöneIik 2'Ii |zqara s|stemine s;hio
o|ma||d|r. \\r\\n2. Dennlik 0 1 mri ve en küçük kare'
alanl 0.0025 mm2 olmalldlr.\\r\h3. Şeffal'plastik-kıJtuda olup,0.4 mm kallnllğlnda 2'adet lamel

lçermelidlr \\^\n4 Aynalı Saylm ızgaraIan rodvum
kaplama uzerinde olup. normal m,kroskop altındaparlak çizgi olarak gorülmelidir. \\r\\n5. Mevcut sistem

ıle uyumlu olma||dIr. \\r\\n6. Ambalailar oriiinal
, olma||dIr.\\A\n_7, Teslimal en geç 2 hatla içinde

olmalldl.. w\\n8, Urünler daha önce kullanlıaıi ürün ileaynl olmalldla, daha önce ku||anlImadIVsa a||ma onaV
venümeden önce denenmek üzere 1 

'adet 
numune '

veIilmedir. \V\\n9. onay verilen numıJne ile teslim
eollen ulunıln lol nllh

21 Pipet ucu 200 ul 1o0o adevPK 1 paket

1. Pjpet ucu 5-200 ıJl hacimli pipetlerde kullanllabilir
ohalrdIr \V\\n2 Pipet ucu DNASE RNASE PYRoGEN
t.ee ozelllkle olmalldll. Test duyarllllğl 10 ng dan fazla

olmamalrdlr.\\r\\n3. Pipet ucıJ 1ooo-ad/ pk ;mbalajll
olmalldll.\V\\n4 Pipelleme doğruluğunu'artllrmak için
tasarlanmlş s3 ( Sample- Saiing --Surface ) polımÖr

leknolojisl i|e üretl|miş olnalldlİ.\l\\n5. Pip;l ucu
,lŞlenmemiŞ polipropilen (virgin polypropvldne ) den
lmal edllmlŞ olmalldIl.\V\n6. Pipet uçlarj ile birlikte 5

adet boŞ otoklav edilebihr pipet ıJcu kutusu
verllmelidir,\\r\\n7. Tek|if i|e a||nacak piDet|erle avnı

marka olmasl lercih nedenl olacakhr \\^\n '

22 Pipet ucu 1000 ul 1ooo adeVPK

Pipet ucu filtreli1_1oo ul 10x96 rack

1 paket

1 Pipel ucıJ 100J0oo ıJl hacimll pipetlerde kullanllabilir
olmal]o,r,\V\nz Plpet Ucu DNASE RNAsE PYRoGEN
üre_e o/elllkte olmalldlr, Test duyarllllğl 1o ng dan fazla
_ 
olmarna]rdlr.\r\h3. Pıpel ucu 1000ad/ pk;mbalajll

olmalldlr \\r\\n4. Pipeıleme doöruluaı,nu'arttlrmak ;.in
la.s9rlalmış S3,( Sample- Saving :5u43çç 

1 pj||mğİ

^IexnoloJlsl 
lle,üretilmiŞ olmalüdlr.\\r\\n5. Pipöl ucu

.ışlenmemlş polipropilen (Virgin polyoropvldne ) denlmal edllmiş olmaIldlr.\r\\n6. Pipet uÇlari ilo blrlikte 5
,,adet boş otoklav edilebilir pipeı İcu kutusu

VerilmeIi(lir.\\r\\n7. Tek|if ile aIlna'cak pipetler|e avnl
marxa olmasl lercih np.lAn, ^l,.;L:l- \\^ü- -

23
1 pakel

] 1, Pipel uçlarl laboratuvarda mevcıJl bulunan farkll
l 19{ı1i P_D_9]lç.ds ,Yymlu olmalldlr.\\r\\n2, Pıpet uiu 1-I luU uü naclm]l plpellerde kuılanllabilir olmalidlr.\\r\\n3.

Plpet ucu DNAsE RNAse PYnoGeN tree <ıziiıiiib'
. olmallolr. Ies| duyar|lllğı 10 na dan fazla

olmamalldlr,\\r\\n4. Pipet ıJcu filt.ğli 10 x 96 llk
amoalaJll olmalıdır.\\r\\n5. Pipetleme d06ruluöUnı,
arulrmal( üçin tasarlanmış S3 ( Sample--savino -

., , 
şunace j p_oİmer teknoloijsj ile üretjlmiŞ -

, 
olmalüdlr.\\n\n6. Pipet ucıJ jşlenhemiŞ poljpro'pilen {vırgın poıypropylene ) den imal eollmiş bİtnİİıdİİ.lÜİnİ.



Sıra
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Birimi Özelliği

Teklif ile allnacak pipeljerle aynl maİka olmasl tercih
nedeni olacaktlr,\\^\n

24 Pipet ucu (filtreli-1ooo ul 
'ox96 

rack 1 paket

1. Pipet ıJçlaal laboaaluvarda mevcut bulunan farkll
marKa Plpetlerl6 uyumlu olmalldIr,\\^\n2. Pipet ucu .|0o
- luuu ul hadmll pPellerde kullanllabilil olma||dlr.\\A\h3.

Pipet ucu DNAsE RNASE PYRoGEN free özetlikae-
olmalldlr. Tgst diJyarllllğl 1o na dan fazla

olmamalldlr.\\^\n4. Pipet acıJ liltĞli 1o x 96 llk
ambalajll olmalldır.\\r\\n5, Pipetleme dogruluğUnu
arttlrmaİ Jçin tasarlanmlş 53 ( sampldsaving -

, Şurlace ) polimer teknoloiisı lle üretllmiş -
olmalldlr.\\r\\n6. Plpet ucu üş|enhemis ooliorooi|en {

Vlr9ln polypropylene ) den ima| edi|miŞ oimaiId|;,\V\\;7_
leklll lle allnacak pipellerle aynı marka olması tercih

necleni olacakll A\r\Vı

25 Protein Assay Kit Bradford Ulka _ 950 ml 1 adet

1. l(il;, deıo.janİar ve,indlrgoyici ajanlarla uyumlu ,

, , İoplam proıein ö]çümü ıçin Coomassie 5azlı,

,[İil,i,i""J!iJİ:T i:i§i,İ:#ğ:,J] :,[3,':*| )'A\l,;
oıçumu yapabilmelid|r.\\r\\n3. Kit 465 nni lle 5ğ5 nm

alaslnda kahVeren9lden maviye renk değişimi
go_sterme]idir.\h\n4. Kit içerrği; cÖomassie ğoialarl,
, elanol. loslonk asit Ve suda çözünen ajanlaidan

olu§malldlr \\r\\ns. Klt en az 95ciml lik olnialıdlr.\\r\\n6.
.ıeslim siiresi .2 haftadlr.\\^\n7, Kit teslim edildiği

_ Errnl€n İlbaren en az 1 yll miadll olmaİdlr.\\r\\nğ,
leklat veren firmalar şarlnameye uygunıuklarınI madde

madde b9lideceklerdir.\\^\n

26 lnsıantBlue 1L 1 adet

"'.sDS-PAGE 

jellerinden proteinlerin varl|ğlnl
doğrulamak_için coomassie boyamasında vÖ ayn1

zamanda sDs-PlG_E jellerinin bbyanmasl çln uygun
. ohalldlr,\\^\n2.15 dakitaoan d5ha az bir-süreiJö
nassas (bant baş|na 5 ng (BsA))ve o.oleinleri oUv6nli
Şekllde tespit etmek lÇin özel olarak formüle eJlmi§

olup kul]anlma hazlr olmalldlr.\\n\n3.1nstantBlue'
lormulasyonu ıoksik olmamall Ve meıanoljçermemelidir, lnstanIBlue boyasl kullanllarak

_Doyanmlş.proIeinle. ayrlca kütle apektromeır6sü (Ms)
an_allzl llede ıJyumluolmaf ldl.,\A\n4.Jel başlna Şjd6ie
z5 mı yeterli olmal|dlr,\\^\n5.urün 1 litİelik'ambalaida

olmallolr.\\A\nb. l eslim süresi :2_3 haftadlr.\\^\n7.Töklif
Veren llrmalar Şartnameye Uygunluklar|nI madde

madde belirteceklerdir,\\r\VıV\\n

27 PVDF Transfer Membrane
1 adet

1 Membranla.,yüksek kaliyeli PVoF ( polyvinylidene
dllluoride) materyalden,mal €dilmiş,broieinl;r,ç,n
yuxsekDaglanma kapasıleı westem, souıhern and
. NorlhernblotlamayöntemIenndeku||an||abiIir

olmalldlr,\V\\n2,Membran ölçüleri 26,scm x 3.72 m lik

28 Pimeİ Antikor (Tip60) 1oopg adet

9ğPll vn,lclluı.\\l\\ll

| _ _ 1,, Primer antlkodarın hepsi : sonuçlann
oeger]endirmesi ve optimjzasyon çallşinalar|nlnuyumlulugu lçln aynl ma.ka olacakt|r.\\^n2. Primer

anlkorlar monoklonal olacaktlr,\\r\\n3, Primer antikoiiar
uzaK oogu ve çln meşe|i kesjn|e o|rnayacaktlr,\V\\n4
.. prımer antikorlar fare ve insan'aktjvjte

gdsterebilmeİdir.\\r\\n5. Primer antikorlar, westem bloı
.(wB) .]mmunositokimya, lmmünofio,esan, -'--

lmmunopfeslpltasyon Ve lmmunohistoXlmya (Pa.af,n)
uy9Ulamalarl lçln uygun olacakttr. Bu aolikasvonla.

. urunlelin dalasheelinde açlkça beliriilmi§
olacaktlr,\\r\\n6, Her bİ antiko'r 1bo uühacminde
o'ac€ktlr.\\.\\n7, Anhkorlann hepsi Biotin işJreili

oıacaktlr,\\İ\\n8. Isıenen antikorla'r|$A\nAnti jK./qT5 
/

_l 
lptj0 antibody (Biotin)\V\\nAnti-caV1.3 anübody

[L48AJ9] (Biotin} \r\\nAnti-creatine kinasc B tvh;
.antibody [cK€Yl(/21 E10] (Biotin)\k\\nAnti-Hsa'90

anllooty (tsıol,n)\V\hAnt,-NMDAR.1 antibodV IM3b8/4a]
(Biotin)w\nAnti-LRRK2 anıiooov ııızaiAiıı]-'-'

(Biotin)\V\\nAnt|-VoAc 1/Polin antl6oijV tN1 5rBi23]
.(ts|otln)\r\hAntl-cA 15_3 Anlibody (ildne lgc1) 

,

(tsioli1)\V$n9 Teİllt edllen anllkoriai çaİşm-aoığı
_ 
zaman, firma 15 (onbeş ) gün iç|ndd yehisa i|d

oeglŞtlreceklir \\^\n10. Urunlersoğuk zlnĞir kuralarına
gore ıesllm ed llecektir.\\r\\n,l 1 . Teslim suresi :2_3

hafladlr.\\A\n,|2 Ki| ıeşlim edildti tarihten ıtioarenin l
az ] yll miadll o|ma'ldlr,\\r\h 13.-Teklif veren İirmala. l

Şannameye Uygunluklallnl madde madde 
'belirteçeklerdir.\\r\h 
I

seconder Anljkor
1 adet

_ 1,sekonder antikorlarln hopsi ; sonuçlar|n
oegefl enolrmesl v6 oplimizasyon çallşmalannln

, uyumluüugu_lç_ln Primer antikollar ile aynl marka
olacaktlr.\\r\\n2.sekonder anıikorlar uza(doğu ve çjnmeşeli keslnle olmayacakllr.\\r\\n3.seko-ndei'
anılkorlarln he. biri 2 m9 hacminde olacaktlr,\\^\n4.
. , şgko..nd_er anlikorlarln hepsi Bptin iŞaretli

olacaktır_\V\\n5.1stenen antikodar|\\r\\nGoai Anti-Mouse
.^lgc HEl_ (9iotin)\\r\\ncoat Anti-Rabbit lgc Hca
(!llotln)\\^\nGoat Anti-Human IgG Fç (Bioİn)\\r\n6,
lekllİ edilen anlikorlar çalışmadığı zaıiıan, firma 15



Malzğmonın cinsı

(onb€ş ) 9ün içinde yenlsl lle değiştİecektİ.\\r\\n7
, , urunler soguk zincir kuralanna qore teslim

eolleceklir.\\d\n_8.Teslim süresi :2-3 h;ftadlr.\V\\ng Kir
^les]lı 

e9||9iğL!a!h!elt ltlbalen en az .1 y||m|adl;
,.,]T,1!9],i,!1! 10 TP|.|,f verenf lr;;Ğ; ;a,,;nameyeuYgı./4luI(larInl madde madde beIineceklerdir,\\r(\n

SoDluM cHLoR|DE 1 kg
.1. sodyum Klonir Mo|ekü16r Grado olmalld|İ.\\d\n2,
l Kg orrnal ambalajda olmalldlr.\\^\n3. Kullanlm Ö;rüen az Z yll olmalldlr.\\A\n4. Analiz sertifikaslyla teslim

NaoH (SoDlUM HYDRoXlDE) 1 KG 1. So.dyum Hidroks|l ı.roleküler Grade olmaItdlr \\r\h2
] (g oljlnal ambalajda olmalıd,..\\r\\n3 Ana|i2

lq!:,"J^'(L'Jİtffi ilT,ii1l]lJlTül?"T;'ff illL\I,\T.1'
Molecular weight 78.13 olmahdlr.\\^\n4. 2.5 litrelik

Kcl (PoTAsslul\.,t cHLoRlDE ) 1 kg
_ 1. Moleküler formülü. KcL\\^\n2. Moleküler aöırll.t,
/_4,55 Emol\\^\n3, Molekü|e. ve hüc.ese| cahs;a|.?

kuııanııacak safl rğa sanip oıı,n"lİ jJz-sİjı[Aİ;;.1;;
yaoa Xnstal formda olmallvl\n5, suda cÖzündüöünf|

cam Şale Dik HellendahlTip E Lamllk 1

'|. Dayanlkll camdan imal edllmiş olmall,v\\n2, lslva
, oayanlKll olmalldlr. \\^\n3. Dlk, cam, en az 8lam'
KapasJlell olmalldır. Kapakll olmalldlr.w\\n4. .jçlne lamtaŞıma sepeti girebilecdı< <ızeıılıte oı.Ji,Jır.iıriİns] r-a.

taŞlma sepeti ile teslim edilmelidar.\\.\\n

Transcriptor CDNA synth. Kit 1oo react.

o]ma]ıdıLKonsantrasyonu 1 OO l\4p oİmİİİdır,lloleİller
agldlgl tj022 9/İ1o| Şek|inde o|malldIr.Primer dizilimi 20bazllk 5\\\'- TTT TTT TTT TTT TTT TTT TT _3\\' -

'|. Kit total RNA\\'dan CDNA sentezi
gerÇekleŞtirebllmelidir.\\r\\n2. Kıt 1oo testIik o.||inaI

amDalajInda leslim edilmelidir.w\\n3, scRlPT R6verse
l ranscnplase enzimi , M-MLV RT ([.4oloney Murine

. ^. 
LeuKemla Vlrus) nin genetik mÜhendislikli

moolllkasyonu ile elde edllmiş olmalldır.\\r\\n4. scRlPT
, enzlm . 20o unit / u| konsan|rasyonunda

olmalldlr.\V\\n5, scRlPT enzim,geliŞiirilmiş Ürmal
.stao]üılesl lle daha ya]ksek bir cDNA verimi elde .

eoülebıllr oümalldır.\V$n6. Kit içeriğindeıV\\nscRlPT
Jeverse ıransl(nptaz enzimi .'00 

ul ( 20 000Ü )\V\\n5Xxeahsıyon l e.!p_qnu 400 ul\V\\ndNTP [.4ix lo iİM, 10o
ulv\\noligo-(dT_)20 p.imer_ 50 ul ( 1oo pM)\\r\\nRa;do;

Hexamerc 50 rJl (100 PM )\V\\nRNase inhibitor 40
.,, 

unıts/pl,. 100 ul\A\nDTT stock sol. 1oo ul ( .|oo Mm
)]V\hPozitlf konIro| RNA 10 ng/pl 1o un\.\\nRNase_fieesu l,z ml Du|unmalldlr.\V\\n7. sentez kili, 1o0 bo ile 10
KD,ye,kadarcDNA senıezi sağlanabilmeİdlr.\\r\h8, Kli

^...,s,ll;J$t"İ$"ri.tE:""ttjlİi-*iı*llı,,".,İxlİUl\lA pollmeraz'ln az miktarda yÜksek verim|ilik öz€l|,öl
olmall.\\r\\no HN DNA Polime.az , PCR reaksivonu "

^ 
verlmlni Ve perfomanslnl anlrmak lçln Pwd (

Pyrococcus woesei ) hıperlermofilik bakieİlden ;ole
e0llen ve Ieda_ksiyon (proofreading ) ozelliğiolan enzimKarlşlml oze]llginde o]ma||dIr,\\r\\no Enzim, 3'den 5.€

exonuclease aktivitesi (Droofreadino acüivitvü
olmalldlr.5' den 3 'e exonucıease 5ktivites'i'

olmamalldır.( PcR üninü Verlmini arttlrmak için)\V\\no
,.. Enzim 500 U lik orıinal ambalay'arda leĞlir;edıhelidir.\\İ\hoNonsanırasJonıJ 1Ünite / ul ŞeklindeolmallClür.\^ho Enzim ile .|0 kb ye kadar obh PcR
_ ur_unıen lle çallŞma yapllabilmelidir.\\A\no
Amplfikasyonu zor kjlgeler ( G-c ce zenoln ) de

l(ullanlma uygun olmalldlr.\\r\\no Jel o d]reit
yüklenebilir öiğllikte olmaİıJıİ.aiıİnİaç iıe Ölİn '
polymerase enzim içeriğ|nde reaksivona zarar

Vermeyen l(lrmzi boya. madde bulunmilldlr,\r\Vıg. Kit
çeanoeKü Urunlerin tamaml o.|jinal paket içerislnde

^^o!]!lnFll 
. dlŞandan ilave yapllmamalldlr,\\r\\n1o.

ğ\-r<lr- l_x_everse lranscnPıase enziminin inakliVasvon
slcakllgl ü/u rc de ( .|0 dk ) olmalldür.\V\\n 1 1 . Enzim ,endo ve ekzo deoksiribonükloazlar, fosfataz ve

. noonıJkleazlal içermemeİdir.\\^\n12. Kit jc6rislnde
DulıJnanoligo (dT) 20 | mRNA\\\.nln poli (A)'kuyruö;na

nlonolze, ve ters transkriptazlar olan binnci iDNiA
, se.]lez lçln primer olarak kullanılablı. özellikte

optimized qPcR Primer§ for solect9d Gene -75o RX
(1 9€n)

1 PrimedeJ, lıhal malı olmalldlr, TlP6o ve B-akı|n
Relerans Gen Baz dizl|erini içe.mehdi..( FirmaVa

slpanş aşamasünda baz dlzilen venlecektir )\\r\\;2Prımerlerin senıez skaüasl 50 nmol olmalldl;,\\r\\n3,
, Primeder, PcR G.ade halde sentezlenmiş

olmalldlr.\\A\n4, Primerler ile birlikte, DNA.nln'tüm
kantitalif değerlerini Veren sentez rapollan a';
VeliJmelidjr.\\^b5, Primerler, liyofiliie halde
sentezıenniilı Ji--iİrıın6.-İFİİ'#a;dİİ ş



Malzemenin cinsi

SYBR Green Maste.mix (5 x .l m| vials)

olarak aPcR ve 2
da kullanllmava

(50 pM) ,
adet


