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ul!Q1s§/ kodlu ve OCoid p6ş${*ı R.dıııancÖdan Orışumı.nddd Rc*ti| konulu projern için zorunlu olan aŞğıda cinsi,

miktarı ve özellik|eri yazılı toplam 3 kalem hizmetin l malzemenin / teçhizatın tahsis edilen «jdenekten temin edilmesi iÇin

bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. öa-
Q-Ç,Şz,(G-^..* ş

§ıra
Na Ma|zemanin Cinsi Miktan öıgı

Birimi ÖzelllEl
l

I Otomatik Pipet't0-100ul 1 Adet

-**i**ffi*,i "l
3.Pipetlerin içyapısl otoklavlanma özelliğinde ve çelik' pistonlu olmalıdır.

4.Eiektör borusu reçine'den imal edilmiş olmalıdır.
Bövlece yüksek toleranslı kimyasal sofuentlere karşı

davanıklı olmalıdır.
S.Hacim gösterğesi dijital olmalıdır. Bu ekran
sayesind-e pipetleme hacmi gönilebi|meli ve

ayarlanabilmelidir.
6.Pipetin ayarlama kısmının tek aşamalı kilü

mokanizması olmalıdır.
7.Hacim göstergesi dayanıklı camdan olmalı ve bu
savede uİun süre UV'ye rnaruz kalmasına rağmen- 

ha§ara uğramamalıdır.
8,Pipet W (Mor ötesi) lşınlarına dirençli olmahdır.

9.Pipet gövdesi PTFE materyalden imal edikniş
olmalıdır. Böylece korozyona ve kimyasal soıVent|ere

karşı yüksek tolerans gösterrrıelidir.
10.Hassasiyet değer|eri aşağıdaki gibi olmalıdır.' VolÜme Hassasiyet(o/o)

'l0 ul 
=1.0uo gli3 

i,=o..
11.Pipet yaglanrna ihüyacı gerektirmemelidir-. . .

12,Pipet ucu eiektörü cam tüplere zarar veırnemeK ıçın
plastikten yapılmış olmalıdır.

13.Pioetin üzerinde kendine ait seri numarası, markasl,
modbll, otoklavtanabildiğini beli(en yazı ve CE işareti,
kufusunda ise son kalibrasyon raporu bulunmalıdır.

'l 4. Pipet kullan ıcı tarafından temizlik amacıyla
söküıebikneli ve kalibrasyonu yapılabilmelidir.

,ts.Pipetin uç atlclsl çekme boşaİtma butonundan ayrı
olma|ı ve uç atımı için fazla güç kullanımını

gerektirmemelidir.
16.Pioetin cekme bosaltrna butonu pipetin kullanım

haİmini 6elirtecek'şekilde renk kodlarına sahip
olmalıdır.

17.Pipet ile bir|ikte her hacim aralığıiçin 1000'lik' poşetlerde pipet ucu verilmelidir.
18.Pipet 2 yll garanti|i olmalıdır.
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Sıra
No Malzemenin cinsi Mil<tarı ölçıı

Birimi Özelllgl

19.Pipel CE belgesine sahip_olmalıdır
20.Teklif veren distribütör firmanın TURKAK taraftndan

akretite edilmiş lSO9001;2015 belgesi olmalıdır ve
teklife eklenmelidir.

21 .Teklif veren distnibütön] f rmanın TSE Hizmet
Yetedilik Belg€sine sahip olmalıdır ve bu be§e TS

1 2426 kriterini taşımalıdır.
22,Teklif edilen marka TSE belgesinde yer a|malıdır,

23.Teklif veren firna distfibütörtük be|gesini ekte
sunmalıdır.

24.Teklif veren firmalar teknik şartnamedeki maddelere
tek tek cevap metni düzenlemelidirler.

2 Otomatilk Pipet 1-10 ul 1 Adet

1u1-10ul oToMATlK PıPET sETi TEKNİK l

ŞARTNAMEsi

1.otomaük pipet genel laboratuaİ, moleküler ve l
mikrobiyolojik €lışmalara uygun olmalıdır ve pipetin 

I

tümü 100o/o btoklavlanabilmelidir (121 'C'de 20 l
dakika'ya kada$. I

2.Pipeün hacim ara|ığı 1u1-1Oul olmalıdır l
3.Pipetlerin içyapısı otoklavlanma özelIiğinde ve çelik I

pistonlu olmalıdır. l
4.Eiektör borusu reçıne'den imal edilmiş olmalıdır, l

Böylİıce yüksek tobranslı kimyasal solventlere ka6ı 
|

dayanıklı olmalıdır. l
S.Hacim göstergesi dijital olmaiıdır. Bu ekran l
sayesinde pipetleme hacmi göRilebilmeli ve layarlanabilmelidir. l
G.Pipetin ayarİ-ama kısmının tek aşamah kilit ı

mekanizmasl olmalldır. l
7.Hacim gösterg€si dayanıklı camdan olmalı ve bu l

sayede uİun süre UV'ye maruz kalmasına rağmen l' hasara uğramamalıdır. l
8.Pipet UV {Mor ötesi) ışınlarına dirençli olmalıdır. 

l
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kar§ı yüksek to|erans göstermelidir. l

1o.Hassasiyet değer|eri aşağıdaki gibi olmahdlr. l

voıume,' 
uı.3İassasiyet(%) l

5 ulS 1.0 
]

10 uls 0.5 
]

1 1 . Pipetler yağlanma ihtiyacı gereKirmemelidir.
12.Pipetin Hiper üileme özelliği olmalıdıf.

13.Pioet ucJ eiektörü cam tüplere zarar vermemek için' pİastiKen yapılÖış olmalıdır.
14.Pioetin üzerinde kendine ait seri numarası, markası,
modbli, otoklavlanabildiğini belirten yazı ve CE işareti,
kutusunda ise son kalibrasyon raporu bulunmalıdır.

15.Pipet kullanıcı tarafından temizlik amaclyla
sökü[ebikneli ve kalibrasyonu yapılabilmelidir.

1o.Pipetin uç atıclsl çekme boŞattma butonundan ayrı
olma|i ve uç abmı için fazla güç kullanımını

gerektirrnemelidir.
17.Pip6tin çekme boşaİtma butonu pipetin kullanım

haİmini belirtecek şekilde renk kodlarına sahip
olmalıdır.

18.Pipet ile birlikte her hacim aralığı için 1000'lik- 
poşetlerde pipet ucu verilmelidir-
19.Pipet 2 yı| garantili olmalıdır.

20.Pipet CE belgesin6 sahip.olmalıdır
21.Teklif vereİı distribüıö; firmanın İÜRKAK tarafından

akretite edilmiş lSO9001:2015 belgesi olmalıdır ve
teklife eklenmelidiı.

22.TeHif veren distrübütönj firmanın TSE Hizmet
Yeterlilik Belgesine sahıp o|malıdır ve bu belge TS

12426 krilerini tası mal ıdır.
23.Teklif edilen marka TSE belgesinde yer almalıdır.

24.Teklif veren firma distribütörlük belgesini ekte
sunmalıdır.

25.Teklii veren firmalar teknik şartnamedeki maddelere
tek tek cevap metni düzenlemelidirler.

3
"".":-İ§:'i-100o 

ul

,rş.r. 
'

1 Adet
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10O-,l 000 ul OTOMATİK PİPET SETİ TEKNiK
ŞARTNAMEsi

1-Otomatik pipet genel iaboratuar, moleküler.ve 
.

mikrobiyoloiik İİlışmalara uygun olmalıdıl_ve pipetin
tümÜ,t 00% otoklavlanabilmelidir (1 21'C'de 20

dakika'ya kadar).
2"Pipeün hacim aralığı'! 00u1-1 O00ul olmalıdır

3.Pipeterin içyapısı otoklavlanma özelliğinde ve
seramk pistoniu olmalıdır.

4.EieKör borusu reçİne'den imal edilmiş olmalıdır.
Böyl-ece yıiksek toleranslı kimyasal solventlere karşı

dayanıklı olmalıdır.
5.Hacim oösterqesi diiital olmalıdır. Bu ekran

i ğ,1 p naffEh pi pe-[leme hacmi. gönilebi lmeli ve

: 3; }EFFaria ma k ısm ı n .1 
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Sıra
No M&eıııenin Cirısi Mikian ögı

Birimi Hıgı
me*aaizmaş olmalıdır.

7.Hacim göstergesi dalıanıklı camdan olmalı ve bu
sayede uzun süre UVye maruz kalmasına rağmen

hasara uğramamalıdır.
8.Pipet UV (Mor ötesi) ışınlarına dirençli olmalıdır.

9.Pipet gövdesi PTFE materyalden imal edilmiş
olmalldır. Böylece korozyona ve kimyasal sofuentlere

kaçı yüksek tolerans göstermelidir.
1 O.Hassasiyet değer|eri aşağıdaki gibi olmalıdır.

Volume Hassasiyet(%)

100 ul 
=0.5500 uls0.3

,1000 ulS0.2

1 1.Pipetler yağlanma ihtiyacı gerektirmemelidir.
12.Pipetin için uç kısmında koruma amaçlı ek tltre

bulunmalıdır.
13.Pipet ucu ejektörü cam tüplere zarar vermemek §in

phsüktwı yapılmış olma|ıdır.
14.Pipetin üzerinde kendine ait seri numarası, markası.
modeli, otoklavlanabildiğini belirten yazı ve CE işareti,
kufusunda ise son kalibrasyon raporu bulunmalıdır.

'l 5. Pipet kuIlanıcı tarafından temizlik amacıyla
sökülebilmeli ve kaiibrasyonu yapılabilmelidir.

16.Pipetin uç atıcısı çekme bo§aitma butonundan ayrı
olmalı ve uç atımı için fazla güç kullanımını

gerektirmemelidir-
17.Pipetin çekme boşaitma butonu pipetin kullanım

hacırıini belirtec€k şkilde renk kodlarına sahip
olmalıdır.

18.Pipet ile birlikte her hacim aralığı için 1000'lik
poşetlerde pipet ucu verilmelidir.
1g.Pipet 2 yıl garanlili o|ma|ıdır.

20.Pipet CE belgesine sahip.olmalıdır
21.Teklif veren distribütör firmanın TURKAK tarafından

akretite edilmiş lSO9001:20'l5 belgesi olmalıdır ve
tekllfe eklenmelidir.

22.Teklif veren disiriibütörü frmanın TSE Hhmet
Yeteriilik Belgesine sahip olmalıdır ve bu be§e TS

1 2426 kriterini taşımalıdır.
23.Teklif ediien marka TSE belgesinde yer alrnalıdır_

24-Teklif Veren firma distribütörlük beğesini ekte
sunmalıdır.

25.Teklif veren firmaiar teknik şartnamedeki maddelere
tek tek cevap metnı düzenlemelidirler.
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oToMATix piprr snri TEKN

1. Otomatik
olmalıdır
kadar).

pipetler genel laboratuar, molekiiler ve mikrobiyolojik çalışmalara uygun

İ,e pipetin tu*rl 100% otoklavlanabilmelidir (121 oC'de 20 dakika'ya

<1.0

50.3
<0.3

<0.5

s0.3

s0.2

4.

?. Pipetlerin içyapısı otoklavlanma özelliğinde ve lOul ve 100ul için çelik piston, l000u1

hacim için seramik piston olmalıdır.
Ejektorborusu reçine'den imal edilmiş olmalıdır. Böylece yüksek toleranslı kimyasal

solventlere karşı dayanıklı olmalıdır.

Hacim göstergesi dijital olmalıdır. Bu ekran sayesinde pipetleme hacmi görülebilmeli

ve ayarlanabilmelidir.
Pipetin ayarlama kısmının tek aşamalı kilit mekanizması olmalıdır.
Hacim göstergesi dayanıklı camdan olmalı ve bu sayede uzun süre lJV'ye maruz

kalmasına rağmen hasara uğamamalıdır.

Pipet UV (Mor ötesi) ışınlarına dirençli olmalıdır.
pipetler toplamda 3 adet olup, aşağıdaki aralıklardan oluşmaldadır.
0,5-10ulX ladet
10-100ulX 1adet
l00-1000ul X 1ade

pipet gövdesi pTFE materyalden imal edilmİş olmalıdır. Böylece korozyone ve

kimyasal solventlere karşı yüksek tolerans göstermelidir.

10. Hassasiyet değerleri aşağıdaki gibi olmalıdır,
Vo]ume Hassasiyet(%}

1ul = 3.0

10ul 5ul <1.0

10 ul < 0.5

5

6

7
8

9.

10 ul

100 ul 50 ul

100 ul

100 ul

1000 ul 500 ul

1000 ul

1 1. Pipetler yağlanma ihtiyacı gerektirmemelidir.

12. Hacmi 2ul ve lOul olan pipetlerin Hiper üfleme Özelliği olmalıdır.

13. Hacmi 1000 ul pipet için uç kısmında koruma amaçlı ek filtre bulunmalıdır.

14. pipet ucu ejektörü cam tüplere zarar vermemek için plastİkten yapılmıŞ olmalıdır.

15. Her pipetin üzerinde kendine ait seri numarası, markası, modeli, otoklavlanabildiğiıi
belirten ya^ve CE işareti, kutusunda ise son kalibrasyon raporu bulunmalıdır.

16. pipetler kullanıcı tarafindan temizlik amacıyla sökiilebİlmelİ ve kalİbrasYOnu

yapılabilmelidir.
ız. İripetlerin uç atıcısı çekme boşaltma butonundan ayn olmalı ve uç atımı İçın fazla güç

Prof. Dı, Çiğde
f ü Gazi tJni' iilizı qasl
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18. Pipetlerin çekme boşaltma bııtonu pipetin kullanım haçminİ beliıtecek şekilde renk

kodlanna sahip olmalıdır.
19. Pip€tlei ile birlitıe hsr hacim aralığı için lOOo'lik poştlerde pipet ucu verilmelidir.

20. Pipetler 2 yıl garantili olmalıdır.
21. Pipetler CE belgesine sahip olmalıdır
22. Teklif veren distribütör firmanın TÜRKAK tarafindan akretite edilmiş ISO900I:2015

belgesi olmalıdır ve teklife eklenmelidir.
zı. reklif veren distrübütörü firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır ve

bu belge TS 12426 kriterini taşımalıdır.
24. Teklif edilen marka TSE belgesinde yer almalıdır.

25. Teklif veren firma distribütörlük belgesini ekte sunmalıdır.

(N/
r\

Prof. Dr\{dnca Akbulut
G.Ü. Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D.
Ögretlm Uyesi

G.Ü. Tıp Faktiltesi Fizyoloji A.D.

ögretim üyesi
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