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,o1r2O1T57 kodlu ve Q)paoıd PÇfdıgtı PıjınoııgÖdan olışııırıınddd Rdii'konulu projem için zorunlu olan aşağıda cinsi,

miktarı ve özellik|eri yazılı toplam 4 kalem hizmetin / malzemenin / teçhizatın tahsis edilen ödenekten temin edilmesi iÇin

bilgilerinizi ve gereğini az ederim.

Sıra
No Malzemenin cinsi Miktan ölgl

Biriml
l

Özell16l

1 Anti-Mu Opioid Receptor antibody 1 50 uI

tCC: 1/100 - 1/2000
lHC-FoFr: 1/100 - 1/2000 olmalıdır.

8.Antikorun depolama tamponu Dulbecco's PBS, pH
7.4, with 50% glycerol, 15OmM NaCl olmalıdır,
9.Antikor afinite kromatograiisi iie saflaştırılmış

olmalıdır.
10.Ürün 50 u| sıvı ambalajda olmalıdır.

11.Antikorlar uzak doğu veya Çin menşeli olmamalıdır.
Antikoriarla ihili en ai 3 adet yapılmış yayın olmalıdır,
Yavınlar inteİİıei sitesine ginlİjiğinde görülebilmelidir.
12_balısmavan. taşıma ve saklama koşullarına uygun

olrn6vaıİ antİkorlar bn beş gün içinde yenisi ile ücretsiz- 
olarak değiştirilebilme|idir.

13.Soğuk zincir ürün olduğu için kargıo ile teslimat
kabul Ödilmeyecek olup e|den laboratuvara teslim

edilmelidir.
1 4.Teklif edilen ürünlerin, teknik şartnameye

uvounluklarının belirlenmesi için, kullanıcının isteği
ao6İ.ıltusunda kataloglbroşür/ anükor protokolü 1 gün- icerisindekullanıcıya ulaştırılabilmelidir.

1 S.L-aborafuvarda datıa önceden denenmemiş
antikorlar için numune Verilecek olup, olumlu sonuç

a|ınması halİnde tekifleri değerlendirmeye alınacaktır.
İurnune verilmeden laboratwarla görüşülmeden teklif

verilmemelidır-
16.Teklif edilen ürünler teknik şrtnameye uygun. 

.

olmalıdır ve teklif veren firmalar teknik şartnamedeki
maddelere tek tek cevap metni düzenlemelidirler-

n Anti_ Delta opioid Receptor Antibody 1 50 ul
Anti-Delta Ooioid Reseptör Antikoru Teknik Özellikler

1.Antikoi Rabbit poliklonal özelliKe olmalıdır.

}d3. 2. ;{



Sıra
No Malzgmenin cinsi Miktarı ölçıı

Birimi Özelngl

2.Antikor Rat ve Fare örneklerinde aktivite 
I

3. Anü korı ar .",,, eİİfj"rİ"§İLm aıa n noa ru ııan ı m a 
I

uygun olmalıdır. 
I

4.Sıvı formda olmahdır. l

s.Konsantrasyonu 'l mg/ml olmalıdır. 
l

6.Antikorun aminoterminal uğannda yer aian l

baölanma kiloesi N-terminus olmalıdır. i

7.Antikonjn molekülÖr aöırtlsdl:6 ile 72 kDa arasında 
,

8.Antikorun belirtiIen uygu|amalar.için dilusyon oranı
aşağıdaki gibi olmalıdır;

lmmunohiİĞhemĞtry Paraffi n)1 : 1,000.
Westem Blotting1:1000

9.Ün]n 50 ul ambalajda o|malıdır.
10.Anükorlar uzak doğu veya Çin menşeli olmamalıdır.
Antikoriarla ilgili en az 3 adet yapllmlş y.ayın.o.jma.lldlr.
Yayınlar intemet sitesine girildiğind6 gön]lebilmelidir.
1 1.Calısmavan, tiaşıma ve saklama koşul|arına uygun

olmdvarİ antİkodar on beş gün içinde yenisi ile ücretsiz- 
olarak değiştirilebilmelidir.

12.Soğuk zincir ürün olduğu lçin kargo ile teslimat
kabul -edilmeyecek olup elden laboratuvara teslim- 

edilmelidir.
13.TeHif edilen ürünlerin, teknik şartnameye

uvounluklarının belirlerırnesi için, kullanıcının isteği
Oo6İullusunda kataloq/broşür/ antikor protokolü 1 gün" icerisindekullınıcıvaulaştırılabilmelidir.

, 14.taboratuvarda dah-a önceden denenmemiş
l antikorlar icin numune verilecek olup, olumlu sonuç
ı alınması halınde tektifleri değer|endirmeye alınacaktır.
l llumune verilmeden laboratÜvarla göüşülmeden teklif
l verilmemelidir.
l ls_rel«lll edilen ürünler teknik şrtnameye uygun
l olmalıdır ve teklif veren firmaıar teknik şartnamedeki
l maddelere tek tek cevap metni düzenlemelidrlE!-

3 Anti-Kappa Opioid Receptor antibody 1 100 ul

Anti-Kappa Opioid Reseptör Antikoru Teknik Özellikbr 
I

l.AnÜkor Rabbit monoclonal özellikte olmalıdır. l

2.Antikor Ral ve Fare ömeklerinde aktiüte l

3.Antikor,,*"-r,,,,ffi İ§lFİXfJh",",,.da kuııan ı ma 
I

uygun olmalıdır. l
4.Sıvı forrııda olmİİİOır. Konsantrasyonu 1 mglml l

5.0.02% 
""d?,l*'l9ih 

içermeıidir. l
G.Antikorun depolama tamponu 59% PBS, 40% l

Glycerol,0.05o/o BSA lolmalıdır, l

7.Antikor Protein A purified ile saflaştırılmış olmalıdır, 
I

8.Antikorun yukarda belirtilen uygulamalar için l

dilüsvon-oranı aşağıdaki gibi olmalıdıı: l- 
Westem Blot : 1/1000 llP:1/50 l

IHC-P: 11100 l
g.Ünin 100 ul ambalaicla olmalıdır, l

' ,lO.Antikorlar uzak doğu veya Çİn menşeli olmamalıdır, 
I

i}ihş*lffulı*=i#d*;ıt--[i,ruNui.]l olarak değiştirilebilmelidir.
l ız.soĞrr zincir ürün 6lduğu için kargo ile teslimat
l lanul 6Cilmeyecek olup elden laboratuvara te§lım
I edilmelidir.
l ı s.reHif edilen ürünlerin, teknik şartnameye _.
l uvounluklarının belir|enmesi için, kullanıcınln lstegI
l ao6iuıtusunda kataloq/broşür/ antikor protokolü 1 gün
l " icerisindekullanıcıyaulaştırılabilmelidir,
l la.l-anorafuvarda daha önceden denenmemış
l anükorlar icin numune verilecek olup, olumlu sonuç
l al,nmas, halİnde teklifleri değerlendirmeyo alınacaktır,
l Nfiune verilmeden ]aboratuvarla görüşülmeden tekIif
l verilmemelidir.
lıs_T.kıif ,eren firmalar teknik şartnamedeki maddelere
l ıet tek c8vap meüni dıJ?e!ıern9!!g!rlE__

Seconder Antibody Rabbit Arıü-Goat lgG Anübody 1,5 mı

Sekonder Antikor Rabbit Anti-Go.at lgG Antibody, HRP
coniugate TeknikOzellikler

1.Goat anü Rabbit lgG H+L olma|ıdır.
2.Antikor, fare, insan ve tavşan serurİlu proteinlen.ile

65q6fi ç3pr?z reaksiyon sağlamalıdır. Bununla bir|ikte,* 
bıİ antikor. rat gibi diğer türlerden alınan

immünoolobülinler ile Çapraz reakslyona g|reğ|melıolr,
3.Aniikorla wesİem blot, immünohistokimya ve

immünositokimya(P) çalışmalarında kullanıma uygun
olmalıdır.

4.Sıvı formda olmalıdır. Konsantrasyonu 0,8-'l mg/ml
olmalıdır.

S.Antikorun depolama tamponu PBS, pH 7,6, with

4
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Sıra
iilo MaheıneııinGin§ Mlldan öç0

Biimi ğallEl
ile yapıknş olunmalıdır.

7.Antikorlar uzak doğu veya Çin menşeli oimamalıdır.
Antikorlarla iğili en az 3 adet yapılmış yayın olmalıdır.
Yayın|ar intemet sitesine girildiğinde görü|ebilmelidir,
8.Çalışmayan, taşıma ve saklama koşullarına uygun

olmayan antikorlar on beş gün içind€ yenisi ile ücretsiz
olarak değiştirilebilmelidir-

9.Soğuk zincir ünin olduğu için kargo ile teslimat kabul
edilmbyecek olup elden laboratuvara teslim edilrnelidir.

1 0.Teklif edilen ürünlerin, teknik şartnameye
uygunluklarının belirlenmesi için, kullanıcının isteği

doğrullusunda kalalog/broşür/ antikor protokoİü 1 gün- içerisindekullanıcıya ulaştırılabilmelidir.
1 1.L'aboratuvarda datia önceden denenmemiş

antikorlar için numune verilecek olup, olumlu sonuç
alınması halİnde tekjifleri değedendirmeye alınacaktır-
Numune Verilm€den laboratÜvarla görüşülmeden teklif

verilmemelidir.
12.Teklif veren ilrma|ar teknik şartnamedeki maddelere

Doç. Dr, şevin GÜNEYc,.azunversit-r,{ry
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