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Genel hususlar
l. Yüklenici firma ürtintin kullanımr, bakımı ve olası anzaların giderilmesi konusunda kendi eğtikn§
personeli ile idarenin belirleyeceğ sayıda personele ücretsiz eğtim vermelidir.
2. Yüklenici firma idarece belirtilen yerde ürüniin montajıru ücretsiz yapmalıdır ve tiim malzeme ve
aksesuarlan çalışır durumda teslim etrnelidir.
3. Yüklenici firm4 ürünün fabrikasyon ve işçilik hatalannakarşı ilk 2 yıl ücretsiz garanti vermelidir.
Garanti süresi bitiminden itibaren 8 yıl süre ile ücreti mukabili yedek parça ve teknik servis garantisi
vermelidir.
4. Firmalar, teklif ettikleri cihazın özellikleri hususunda basılı/dijital (online) orjinal kataloglan
üzerinde "Teknik Şartnameye Madde Madde" cevap velmelidir, verdikleri cevaplar, basılı/dijial
(online) orjinalkataloglanveyakullarum talimatlan üzerindegörünmeyen firmalannverdikleriteklifler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
A) ELISA Okuyucu
l. Cihaz aşağdaki deteksiyon modlarına sahip olmalıdır:
a. UV/Vis Absorbans
b. Floresan Yogunlugu (FRET dahil)
c. Lüminesans (BRET dahil)
2. Cıhaza aşağdaki deteksiyon modlan opsiyonel olarak daha sonradan eklenebilmelidir:
a. Floresan Polarizasyon
b. TRF (TR-FRET dahil)
3, Cihaz 6, |2,24, 48,96 ve 384 kuyulu mikroplakalan sahip oldugu bütiin deteksiyon modlannda
okuyabilmelidir.
4. Cıhaz aşağdaki işlemleri mikroplakalarda yapmalıdır:
a. UVA/is Absorbans, Floresan Yoğunluğu ve Lüminesans modlannda end-point ölçümü
b. UVA/is Absorbans, Floresan Yogunluğu ve Lüminesans modlannda kinetik ölçüm
c. UVA/is Absorbans, Floresan Yoğunluğu ve Lüminesans modlannda spektral tarama
d. UVA/is Absorbans, Floresan Yoğunluğu ve Lüminesans modlannda kuyu tarama
5. Cıhaz mikroplakalarda üst ve alt okuma yapabilrnelidir.
6. Cihaz, alt okumayı Floresan Yogunluğu ve Lüminesans modlarında yapabilmelidir. Alt okuma
aynca opsiyonel Floresan Polarizasyon ve TRF modlarında da yapılabilmelidir.
7 . Cihaz,kuyu tarama fonksiyonu sayesinde milaoplakanın herbir kuyusunda en az900 farklı nokbya
kadar matriks tarama (İng. matrix scanning) yapabilmelidir. Böylece, genellikle hücre tabanh

çalışmalarda karşılaşılan ve kuyu içerisinde homojen olarak dağlmayan ömeklerde çok daha detaylı

ölçümler ahnabilmelidir. Kullanrcı, alınan ölçüm değerlerine her bir nokta için ayn ayn erişebilmelidir
ve böylece veri analizini detaylı bir şekilde gerçekleştiıebilınelidir.
8. Cihaz, homojen olmayan örneklerde daha detaylı analizlerin yapılmasınr sağlayan kuyu tarama

fonksiyonuıa ek olarak benzer amacı taşıyan orbital orüalama alma (İng. orbital averaging)

fonksiyonuna da sahip olmahdır.
9. Cihazın orbital ortalama alma fonksiyonu sayesinde kuyu içerisinde kullanıcı tarafindan çapı
belirlenen herhangi bir yörünge üzerindeki birçok noktadan ölçüm alınabilmelidir ve bu ölçürrılerin
ortalaması otomatik olarak hesaplanmalıdır.
10. Cihaz, orbital orüalamaalma fonksiyonr]naek olarak ayrrca spiral ortalama alma (İng. spiıal
averaging) fonksiyonuna sahip olmalıdır.
|l. Cıhaz0.1 mm çöziinürlükle otomatik odak yfüseliğ (z-yüksekliğ) ayarlaması yapabilmelidir. Bu
özellik sayesinde; mikroplaka formatı, ömek hacmi ,yizny geilimi ve evaporasyon gibi değşkenlain
sonuçlar üzerindeki etkisi en aza indirilmelidir ve analizler için en iyi sinyaVgürültii oranı elde

edilebilmelidir.
|2, Cıhazda ışık kaynağı olarak yüksek enerjili Xenon flaş lamba bulunmalıdır.
|3. Cıhazdadedektör olarak düşük gürülttilü fotoçoğalhcı tiip (İng. low-noise PMT) bulunmalıdır.
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|4. Cıhaz, çift lineer monokromatör i|e en az320-740 nm dalgaboyu aralığnda optik filtrelere ihtiyaç
duymadan Floresan Yoğunlugu ve Lüminesans analizleri yapabilmelidir.
l 5. Cihazın çift lineer monokromatörü ile kullanıcı seçtiğ dalgaboyu aralığnda 0.1 nm çöztiniirltikE
spektral tarama yapab ilmelidir.
16. Cihazın çift lineer monokromatörtiniin dalgaboyu band genişliğ değşken olmalıdır ve kulhnrcı
tarafindan en az 8- 100nm aralığndaayarlanabilirolmalıdır. Değşkerı bandgenişliğ tasanmı sayesinde
cihaz yüksek band genişliklerine ulaşaııak eksitasyon ve emisyon için daha yüksek miktarda ışığa izin
vermeli ve böylece daha yüksek hassasiyet düzeyine ulaşabilmelidir. Aynca, bu tasanm sayesinde,
kullanıcınrn araşhrma gücü arttınlmalı ve daha iyi sonuçların alınabilmesini mümkiin kılan optimal
eksitasyon ve emisyon band genişlikleri elde edilebilmelidir.
l7 . Cıhazın Floresan Yoğunlugu modunda monol«omatör ile yaptığ üsffen okumalar için hassasiyeti
384 kuyulu mikroplakalarda 0.8 pM (16 amoVkuyu FITC)'den daha düşük olmalıdır.
l 8. Cihazın Floresan Yoğunluğu modunda monol«omatör ile yaptığl alttan okumalar için hassasiyeti
384 kuyulu mikroplakalarda 3.5 pM (l75 amol/kuyu FITC)'den daha düşük olmahdır.
l9. Cihazın Floresan Yoğunluğu modu ile FRET uygulamalan yapılabilmelidir.
20. Cıhazın Lüminesans modundaki okumalar için hassasiyeti 384 kuyulubeyaz mikroplakalarda0.8
pM (l5 amoVkuyu ATP)'den daha düşük olmalıdır.
21. Cihazın Lüminesansmodu içindinamikaralığtekbirölçiimde enaz 8 dekat(İng. decade) olmalıdır.
22. Cihazın Lüminesans modu ile flaş ve parlama bazlı uygulamalar yapılabilmelidir.
23. Cihazın Lüminesans modu ile BRET uygulamalan yapılabilmelidir.
24. Cihaz,özel olarak sadece UV/Vis Absorbans modu tarafındaıı kullanılan CCD spektrometre tabarılı
ikinci bir detektöre sahip olmalıdır.
25, CıhazınUVA/is Absorbans modu için dalgaboyu arahğ en az220-1000 nm aralığnı kapsamalıdr.
26 , Cıhaz,220-10W nm dalgaboyu aralığnda optik filtrelere ihtiyaç duymadan absorbans analizleri
yapabilmelidir.
27, Cihaz,220 nm'den l000 nm'ye tüm absorbans spektrumunu 1 kuyu için l nm adımlar ile 1

saniyeden daha kısa sürede tarayabilmelidir.
28, CihazdalJV/Vis Absorbans modunda taranacak dalgaboyu aralığnın spektral okuma çözüniirhiği
kullanıcıtarafıııdan I nm, 2 nm, 5 nm veya 10 nm olarak seçilebilmelidir.
29 . Cıhaz, UVA/is Absorbarıs modunda tek bir analizde 8 farklı dalgaboyuna kadar çoklu dalgboyu
ölçümü yapabilmelidir.
30. Cihazın UVA/is Absorbans modu için OD arahğ 0-4 OD olmahdır.
3l. Cihazın UVA/is Absorbans modu için fotometrik çözünürlüğü 0.001 OD olmalıdır.
32, Cıhazın UV/Vis Absorbans modu için okuma doğuluğu 2 OD için Vol'den küçük olmalıdır.
33. Cihazın UV/Vis Absorbansmodu için okumahassasiyeti 1 OD için %0.5'denve 2 OD için
oZ0.8'den küçük olmalıdır.
34. CihazınUVA/isAbsorbansmoduiçinokuma doğusallığl2.0 OD için en faz|ao/o0.8 olmalıdır.
35. Cihazın UV/Vis Absorbans modu için dalgaboyu hassasiyeti en faz|a 0.5 nm olmalıdır.
36. Cihazın opsiyonel Floresan Polarizasyon modundaki okumalar için hassasiyeti 384 kuyuhı
mikroplakalarda l nM FITC'de 1.2 mP SD'den daha düşük olmahdır.
37 . Cıhazın opsiyonel TRF modundaki okumalar için hassasiyeti 384 kuyulu mikroplakalarıda 30 fM
evropiyum (2,4 amokuyu)'dan daha düşük olmalıdır.
3 8. Cihaz, kuyubaşna 1 flaş uygulanan hızlı okuma modurıdave tek dalgaboyu için 96 kuyuyu enfazh
9 saniyede, 3 84 kuyuyu en faz|a l6 saniyede okuyabilmelidir.
39. Cihaz, mikroplaka kamarası içerisinde enz imkinetiS çalışmalarl için ortam sıcaklığ +4'C ile 45"C
arasında hassas inkübasyon yapabilmelidir.
40. Cıhazın inkübasyon sıcaklığ kullanıcı tarafindan 0.1oC'lik adımlar ile ayarlanabilmelidir.
4|. Cıhaz, mikroplakay hem üstten hem de alffan olacak şekilde çift taraflı ısıtrnahdır. İnkübasyon
odasrnın üst rsıtna plakası, alt plakadan 0.5"C daha yüksek sıcaklıkta çalışmalıdır. Bu sayede,
mikroplaka kapğıııda veya kapatıcıda (İng. seal) ölçtim sonuçlannr olumsuz etkileyebilecek yoğışna
oluşumu önlenmelidir.
42 . Cihazın dahili inkübatörü kullanıcı gereken ayarlamalan yaptığı taktfude, yazılım çalıştınldığ anda

otomatik olarak devreye girebilmelidir.
43. Cihaz, sahip olduğu sıcaklık sensörü sayesinde inkiibasyon yapılmadığ durumlarda da mikroplaka
kamarasrnrn iç sıcaklığnı ölçebilmeli ve kullanıcıya gerçek zamanlı bilgi verebilmelidir. Bu sayede,
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herhangi bir analizin hangi sıcaklıkta yapıldığnı kullanıcı bilmeli ve bu sıcaklık değeri ölçüm sonuçlan
raporuna yazılım tarafindan otomatik olarak kayıt edilmelidir.
44. Cıhaza, 60oC'ye kadar inkübasyon yapabilme özelliğ opsiyonel olarak daha sonradan
eklenebilmelidir.
45. Cıhaz lineer, sirküler ve çift-sirkiiler (İng. double-circular) çalkalama yapabilmelidir. Kullanıc1
çalkalama işleminin süresini saniye cinsinden, hrzrnr ise dakikadaki devir sayısı (İng. revolution per
minute, RPM) cinsinden ayarlayabilmelidir.
46. Cihaza UV/Vis Absorbans haricindeki bütiin deteksiyon modlannda kullanılabilen ve daha yiiksek
hassasiyet ve esneklik için çift lineer monokromatör ile beraber çalışabilen dikroik ayna ve toplam 8

adet optik filte (4 adet eksitasyon filtresi ve 4 adet emisyon filtresi) opsiyonel olarak daha sonradan
entegre edilebilrnelidir.
47 .Cıhaz,çift lineermonokomatörüve optikfiltrel€riaynranalizdekullanılabilmesineolanaksağlayan
hibrit teknolojiye sahip olmahdır. Bu sayede, Floresan Yogunluğu modunda gerçekleştirilen bir
analizde gereken eksitasyon dalgabolu birinden (monokromatör veya optik filtre), emisyon dalgaboyu
ise diğerinden (monokromatör veya optik filtre) seçilebilmelidir.
48 . Cıhaz, opsiyonel optik filtreleri ile en az 240 -7 40 nm aralığnd a ana|iz yapabilrnelidiı.
49. Cıhazın,opsiyonel dikroik aynasmm spektral aralığ en az 340-740 nm aralığnı kapsamalıdır.
50. Cihaz, 16 farkh2 pLhacmindeki örnekten2 nğpl- dsDNAya da dahadüşfühassasiyetle absoöans
ölçümü alabilen opsiyonel düşük-hacim mikroplaka aksesuanna sahip olmalıdır. Bu aksezuar, cihazırı
üreticisi tarafindan üretilen orijinal aksesuar olmalıdır. Bu aksesuar, gerek duyulduğu taktirde daha
sonradan temin edilebilmelidir.
5 l . Cihazın opsiyonel düşiik-hacim mikroplaka aksesuan sahip oldugu yatay küvet yuvası sayesinde
standart küvetlerden absorbans ölçümü alabilmelidir.
52. Cıhazın opsiyonel düşük-hacim mikroplaka aksesuan isteğe bağlı olarak 4 adet NIST izlenebilir
(İng. NIST traceable) optik yoğunluk filtresine ve l adet holmiyum oksit filtresine sahip olabilmelidir.
Bu filtreler sayesinde, kullanıcı cihazın kalite kontrol ve performans testlerini yapabilmelidir.
53. Cihaza 2 adet reaktif enjektörü opsiyonel olarak daha sonradan entegre edilebitmelidir.
54. Cihazın opsiyonel reaktif enjektörleri 384 kuyulu mikroplakalara kadar kullaııımauygun olmalıdır.
5 5 . Cihazın opsiyonel reaktif enjektörleri her kuyu için 3 pl'den 5 00 pl'ye kadar (isteğe bağlı olarak l
ml'ye kadar) farkh hacimlerde enjeksiyon yapabilrnelidir.
56. Cihazın opsiyonelreaktif enjektör|ei420 pllsaniyehızakadar değşkoi hızlardaçalışabilmelidir.
57 . Cihazınopsiyonel reaktif enjektörleri özellikle değerli reakıifler için geri boşaltmayapabilmelidir.
5 8. Cihazın opsiyonel reaktif enjektörleri isteğe bağlı olarakyazılımtarafindan kontrol edilebilen ıstığlr
manyetik kanştıncı sahip olabilmelidir.
5g.'Cihazn opsiyonel rİaktif enjektörleri isteğe bağlı olarak özel reaktif kompartrnanrna sahip

olabilmelidir.
60. Cıhaza atrnosferik kontrol ünitesi opsiyonel olarak daha sonradan entegre edilebilmelidir.
61. Cihazın opsiyonel aünosferikkontrol ünitesi, hücre küldirü ve diğer benzeri çalışmalar iÇin

mikroplakakamarası içerisinde hem oksijeni hem de karbondioksiti %l ile o/o20 arasında regiile

edebilmelidir.
62. Cıhaznopsiyonel atmosferik kontrol ünitesi dokunmatik LCD ekrana sahip olmalıdır ve ekrarıda

gaz konsantasyon eğrisi gösterilmelidir.
63. Cıhaz bir bilgisayar aracılığ ile kontrol edilmelidir.
64. Cıhaz ile birlikte 2 farklıı orijinal bilgisayar yazılımı içeren bir yazılm paketi verilmelidir. Bu

yazılrmlardan biri kontrol yazı|ımı,diğeri ise veri analizi yanlımıolmalıdır. Her iki yazlım dac|Lıamı

üreticisi tarafindan yazılmış olan orijinal yazılıml,ar olmalıdır.
65. Cihazın kontrol yazlımı entegre floroforkütiiphanesine sahip olmalıdır. Bu kütiiphane sayesinde,

kullanıcı analizinde ku||aıncağ,florofor için üretici firma tarafindan önceden kay{ e{ilıniş dalgÜoyu
bilgilerini ve diğer gerekli aya:r|anhızlı ve kotay bir şekilde listeden seçebilrnelidir. Böylece, anal!ızn

haİırlık işlemleri kolayhşlınhalı ve bu işlemler srrasrnda kullanrcrnuı hata yaPma ihtimali

düşürülmelidir.
6o. Clhazın kontrol yaalımı bir mikroplaka veri tabanına sahip olmalıdır. Bu veri tabanına, dtinYadaki

çeşitli üreticiler tarafından üretilen mikroplakaların fiziksel özelikleri (ör. yükseklİk, uzunluk, kuYu

çapı...vs.; cihaznüreticisi tarafindan öncedeır kayıt edilmiş olmalıdır. Mikroplaka veri tabanııa
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kullanıcı tarafmdan yeni mikroplakalar eklenebilmelidir. Mikroplaka veri tabaru sayesinde hohangi bir
analizde kullanılacak olan mikroplakanın markası ve tiirü kullanıcı tarafindan tek fuşla seçilebilmelidir.
67. Cihazın kontrol yazılıımı mikroplakalan haritalama fonksiyonuna sahip olmalıdır. Harita|ama
fonksiyonu sayesinde, kullanıcı tarafindan hakkında gereken bilgilere erişilemeyen ve bu nederıle
mikroplaka veri tabanına direkt olarak eklenemeyen milaoplakalann genel fziksel özellikleri otomatik
olarak ve hassas bir şekilde elde edilebilmelidir. Haritalama işlemi, hesaplamanrn yapılacağ
mikroplakanrn ilk ve sonkuyt§unusu veya başkabirakışkan ile doldurduktansonra UV/Vis Absoöans
modu altında uygun dalgaboyunda ana|iz edilmesi ile gerçekleştirilmelidir.
68. Cihazın kontrolyazlımındabulrınan birarayüzaracılığylakullarucı cihazn çalışma akışını kontol
eden özel komutlar yazabilmelidir. Bu sayede, kullanıcı cihazuı kullarumı ve kontrolü konusunda daha
fazla esnekliğe erişebilrnelidir. Kullanıcı tarafuıdan yazı|an komutlar komut dosyaları biçiminde
bilgisayara kaydedileb ilrnelidir.
69, Cıhazın kontol yazılımı mikroplakadan alman ölçüm sonuçlanru analiz esnasrnda gerçek zamaııh
olarak görünti.ileyebilmelidir. Sonuçlann gerçek zaman|ı olarak görüntiilenme formatı kullanrcı
tarafından yapılan ayarlamalara göre sayısal, eğmsel ve renk gradyanı şeklinde olabilmelidir. Gerçek
zaman|ı görüntiileme mikroplaka üzerindeki her bir kuyu için yapılabilrnelidir.
70. Cihazın veri analizi yazıIıırıı tek tuşla deney hesaplama şablonlarına sahip olmalıdır.
7I. Cıhazn veri analizi yazılımı:
a) otomatik DNA/RNA konsantrasyon hesaplaması,
b) Kd, Km ve Vmaxhesaplamalan,
c) standart eğm hesaplamalan,
d) lineer regresyon,logaritmik, çift logaritmik, üstel (ng.exponential), 4-paramefre, 5-paramets,
dilimsel regresyon (İng. segmental regression), 2. polinom, 3 .polinom ve hiperbol kinetik uyum (İng
kinetic fit) hesaplamalan,
e) temel istatistik hesaplamalan,
f) Michaelis-Menteq Lineweaver-Burlq Eadie-Hofstee, Scatchard ve Hanes-Woolf enzim kinetğ
hesaplamalan ve daha birçok hesaplama yapabilmelidir.
72. Cihazın veri analizi yazılımında bulunan bir arayüz aracılığıyla kullanıcı analizlerinde
kullanabileceğ özelformüller oluşturubilrnelidir.
73. Clhaznveri analizi yazılımı Microsoft@ Excel ve ASCII formatlanndadışanya veri aktarrnı
yapabilmelidir.
7 4. Cihazın yazılımı FDA 2 l CFR Part 1 l uyumluluğuna standart olarak sahip olmalıdr ve yazılım
bunu belgelemelidir. FDA 2l CFR Part 1 1 uyumlulugu ile sağlanan elektronik kayıt ve elektronik imza
altyapısı ile verilere yetkisiz erişimengelleııebilmeli ve kayıtlann manipüleedilrneriski düşi.iriilmelidir.
7 5. Cıhazın yazılımı çoklu-kullarucı (ing. multi-user) alt yapısına sahip olmalıür. Bu sayede, cihazırı
kullanıcılan kendilerine aitprotokolleri veverileri bireysel kullanıcr adlan ve şifreleri ile güvence altna
alabilmelidirler.
76.Cıhazınyazılımlan standartolaraksınırsız kullanıcılisansına sahipolmahdır. Bu sayede ,yan|rnh
gerek duyulduğu kadar çok bilgisayara kurulabilmelidir.
77, Cihaz ile birlikte yazılımlarla uyumlu çahşabilecek l adet bilgisayar verilmelidir.
/$. .ihqz CF helgesine sahip olmalıdır.
79. Cıhaz 220-240 V/50-60 Hz şebeke geriliminde çalışabilrnelidir.
B) ELİSA yıkıyıcı
1. Cihazın kullanımı eliza mikroplakalannı yıkamak için pratik ve çok amaçlı olmalıdır.
2. Cıhaz 96 kuyucuklu düz, U, V ve C tabanlı mikroplakalan yıkayabilrnelidir.
3 , Cıhazher bir kuyucukta tek noktadan yıkama, iki noktadan yıkama ve çok noktadan yıkama olacak

şekilde 3 farklı yftama metoduna sahip olmalıdır.
4. Cıhaz değştirilebilir yıkama başlıkları ile kullanıcının isteğne bağlı olarak aynı anda 8 kuyucuğu
v ey a 12 kuyucuğu yıkayabilmelidir.
5, Cıhazın yıkama başlığnın pozisyonu yıkama işleminin farklı markalara ait veya farklı tipteki
mikroplakarda düzenli bir şekilde yapılabilmesi için kullanıcı tarafından 0.1 mm hassasiyetle
ayarlanabilmelidir.
6, Cihazdayıkama verimini artıran ve hızı kullanıcı tarafindan ayarlanabilen çalkalama özelliği
olmalıdır.
7. Cıhann ıslatna ve çalkalama süreleri 19 dak/M ika 59 saniyeye kadar kullanıcı tarafından
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ayarlanabilmelidir.
8. Cihazın yıkama hacmi 50 pl ile 2000 pl arasında 50 pl'lik adımlarla kullanıcı tarafindan
ayarlanabilmelidir.
9, Cıhazın tek bir yıkama işleminde her bir kuyucuğu 99 kez yıkayabilmelidir ve yıkama sayısı
kullanıcı tarafindan ayarlanabilir olmahdır.
l0. Cihaz 3 adet yıkama kanalına sahip olmalıdır.
l|. Cihaz, yıkanan mikroplaka ile güvenilir deneylerin yapılabilmesi için, mikroplakanın her bir
kuyucuğunda eı faz|a 1.0 pl kalınü sıvısı bırakmalıdır.
|2.Clhazın dağtım doğuluğu 300 pl'de enfaz|a o/o2 olmahdır,
13. Cihazın sıvı enjeksiyon doğuluğu için CV 300 pl'de en fazla %1.5 olrnahdır.
|4. Cıhazın 4.3 inç renkli LCD ekran dahili olarak bulunmahdır. Bu ekrandan cihazrn program
parametreleri ayarlanab ilmelidir.
|5, Cıhaz, aynı anda en az l00 farklı programı hafizasında saklayabilmelidir.
|6. Cıhaz l adet USB porüa sahip olmalıdır. Bu USB port ve harici veri depolama aygil olan bir Udisk
sayesinde, i) yıkayıcı ile bir bilgisayar arasında veri transferi, ii) iki yftayıcı arasmda veri transferi
ve iii) cihazın yazılrmında güncelleme yapılabilmelidir.
|7 . Cıhaz ile verilecek y*ama şişelerinde ve at* şişelerinde içerideki sıvtnln seviyesini algılayan
sensörlerbulunmalıdn. Bu sayede, yıkama sıvısının miktan belirli bir seviyenin altına düşerse ve
atık sıvısrnın miktan belirli bir seviyenin üzerine çıkarsa kullanıcı uyanlmalıdır.
l 8 . Cihazda bulunan güvenlik önlerrıleri sayesinde pompa içerisine sıvı kaç ma riski en aza indirilmiş
o[malıdır.
|9, Cıhazda, sıvı ile tam dolu olduğunu işaret eden otomatik alarm sistemi bulunmalıdır.
20 , Cıhazın sıvı hatlan ve borulan içerisindeki filtre sayesinde boruların ükanması engellenmelidir.
2l. Cıhaz ile birlikte 8-kanallı ve l2-kanallı yıkama başlıklarının her ikisi de verilmelidir.
22.Cıhaz ilebirlikte 3 adetyıkamaşişesive 1 adetatık şişesiverilmelidir. Şişelerinherbiri2.5litrelık
olmalıdır.
23. Cihaz 220-240 V/50-60 Hz şebeke geriliminde çalışabilmelidir.
24.Teklif veren firma, önerdiğ ürünün Türkiye'deki yetkili temsilcisi olduğunu gösteren yetki
belgesine ya da Türkiye'deki yetkili temsilcisinden aldığ yetki belgesine sahip olmalıdır.
25. Teklif veren finna-veya"iiriiniirrfiirkiye'deki yetkili temsilcisi, TS 12426 standardına uygun TSE
Hizmet Yeterlilik Belgesi'Le_(JSE-HYB) sahip olmalıdır.
26. Teklif veren firma veya üriiııün Türkiye'deki yetkili temsilcisi, IŞ,O_.2_0!.lj415 s_ertifif<asına sahip
olmalıdır.

2. KARBoN»İo«sİrr,İ İNxÜgarÖn rnxNİK ŞARTNAMESİ (2 ADET)
1. cihazın ısıtma sistemi direk ısıtma ve "Hava ceketli" sistem olmalıdır. Direk ısı ve hava ceket
sistemin sahip olduğuklima sistemi sayesinde, mikroişlemci kontrol altında biıden fazlaısıtıcı bölç
boyunca sıcakhğ hassas düzenlemelidir.
2. Cıhazın sıcaklık kontrol aralığ ortam sıcaklığ +5'C ila +50'C arasında ayarlanabilir olmalıdır.
Cihazın sıcaklık dalgalanması +0. 1"C olmalıdır.
3, Cihazın sıcaklık kararlılığ, 23"C oda şartlarında 37oC'ye set edildiğnde +0.25'C den fazla
olmamalıdır,
4. Cıhazın ihtiva ettiğ CO2 yüzdesi 0-20% olmalı ve en fazla fl.|s% CO2 dalgalanmasına sa}r[
olmalıdır.
5. Cihazın nemlilik seüyesi %95 RH olarak ayarlanabilmeli, nemlilik seviyesi dalgalanması lJZ5 RH
olmalıdır.
6. Clhazdaki ayarlanan sıcaklıkta ne kadar sapma olduğunda alarm çalacğ kullanıcı tarafindan +1 .0"C
ile t5.0o arasrnda seçilebilmelidir.
7 . Cıhazda|,ıayarlanan CO2 oranmda ne kadar sapma olduğunda alarm çalacağ kullanıcı tarafırıdan
+0,sYo ile +5.IYo arasında seçilebilmelidir.
8. Sıcaklık ve CO2 sapma alarmı için belirlenen sapma değerindeykenne kadar süre sonra alarm

çalacağ kullanıçı tarafindan 0-15 dakika arasında seçilebilmelidir. Böylece kapı açıhp kapahhnası
sonrası gibi olağan sapmalarda alarm gereksiz yere devreye girmemelidir.
9. Cihaz ünitelerinin gaz girişlerinde HEPA filtreler bulunmalıdır.
10. Cihazm güç ttiketimi, her ünitesi bağmsız olarak 380W'ı geçmemelidir./wq



l l. Cihazın ısı emisyonu l07O kJ/h'ı geçmemelidir.
12. Cıhazdaki yüksek limit sıcakl* alarmının ne zaman devreye girecegi 20.0"C ile 53.0'C arasırıda
kullanıcı tarafindan seçilebilmelidir. Yüksek limit sıcakhk alarmı devreye girdiğnde ısıtıcı
kapanmalıdır. Yüksek limit sıcaklık için ayn bir sıcaklık sensörü olmalıdır.
l3. Cihaz içerisinde meydanagelebilecekyoğuşmanın öniine geçebilmek için gerektiğndekapı ısıtıc§ı
ve alt ısıhcı bağmsz olarak ayarlanabilmelidir.
l4. Dış ortamın etkisive kapı açma - kapatma frekansı ile hücreiçindemeydanagelebilecekyoğışnay
otomatik olarak azaltan, antibakteriyel kaplaması olan, peltier teknolojisi ile kontrol edilen bir çiy
çubuğu olmalıdır. Çiy çubugu yoğuşmayı üzerinde toplamalı ve nem tepsisine damlatmalıdır. Böylece
hücre içinde istenmeyen yoğuşma ve olası kontaminasyon önlenmelidir. Dış ortamın etkisinin
algılanması için ortam sıcaklığnı ölçen bir sensör olmalıdır.
15. Cihazın ekranrndan en az son 250 alarmkayü içeriğyle birlikte görülebilmeli ve bu veriler USB
vasıtasıyla bilgisayara aktanlabilınelidir.
16. Cihaz en az 165 litre etkin iç kapasiteye sahip olmalıdır.
17. Cihaz tamamen renkli LCD dokunmatik ekrana sahip olmalıdır. LCD ekran eldiven ile kontol
edilebilir olmalıdır.
18. Cihaz ekanrndan gsınlaylyıl olarak tarih ve saaVdakika/saniye olarak zalrıan ayarı yapılabilmelidir.
|9. Cıhaz ekranuıııı parlaklık ayan yapılabilrnelidir.
20. Cihaz ekraru enerji tasamıfu için ekran uyku moduna alınabilmelidir. Kullanıcı, ekranın ne zaII7?In

uyku moduna geçeceğni l ile 5 dakika arasında ayarlayabilmelidir. Aynca uyku modundaki ekrarı
parlakhk ay an da yapılabilmelidir.
2| , Cihazınkapısının ne kadar si.ire açık kaldığnda kapı açık alarmının devreye gırecğ 1 ile 3 0 dakfta
arasında ayarlanabilmelidir.
22. Cıhazdaki alarm sesini susturma imk6rıı olmalıdır. Alarm sesi susfurulduğunda alarma sebep olan
durum devam ediyors4 alarmrn ne kadaı süre sonra hatırlatılacğnı kullanıcı 1 ile 99 dakika arasııda
ayarlayabilmelidir. Aynca kullanıcı alarmın hatırlatılmasını istemiyorsa bunu da ayarlayabilmelidir.
23. Cihaz uzak alarm bağlantısı için bağlantı çıkışına sahip olmalıdır.
24. A|arm sesi cihaz üzerinden susturulduğunda uzak alarmrn devrede kalıp kalmayacğ
ayarlanabilmelidir.
25. Cıhaz üniteleri aşağdaki alarm sistemlerine sahip olmalı ve sesli ve görsel olarak kullanıcıyı
uyarmahdır. Aynca problemin ne olduğunu hatanın içeriğyle birlikte ekrana yansıtrnalıdır.
-Ayarlanan sıcaklıkta sapma
-Ayarlanan CO2 yoğunluğunda sapma
-üst tmit sıcaklık
-Kapı açık
-CO2 ttipü boş veya CO2 gaz hattında problem
-Hazne içi sıcaklık sensöründe bağlantı problemi
-Hazne içi sıcaklık sensöründe kısa devre
-Ortam sıcaklığ sensöründe bağlantı problemi
-Ortam sıcaklığ sensöründe kısa devre
-CO2 sensöründe problem
-Ana ısıtıcıda problem
-Alt ısıtıcıda problem
-Kapı ısıtıcısında problem
26.İznsukişilerin cihaz ayarlannı değştirmesini önlemek için tuş kilidi fonksiyonu olmalıdu.Tuş
kilidi 6 basamağa kadar bir şifre ile kontrol edilebilmelidir.
27 . Cihazkapalı sistem [rV dekontaminasyon kitine sahip olmalıdır. Bu kit sayesinde cihaz içerisinde
örnekler varken, nem tepsisindeki suyun ve sirküle edilen hazne havasının dekontaminasyonu
sağlanmalıdır. UV ışık ömeklere ulaşmamalıdır. UV lamba kapı açılıp kapatıldıktan sonra otomatik
olarak yanmalı ve sönmelidir. W lambanın ne kadar süre yanacağını kullarıcı 0-30 dakika arasında
ayarlayabilmelidir. Cihaz kapısırun uzun periyod açılmayacağ zamanlardaise l2 saatte bir ayarlanan
sürede otomatik olarak yanmah ve sönmelidir. Aynca genel dekontaminasyon amacıyla, cihaz
içerisinde örnekleryok iken, UV |amba24 saat moduna alınabilmelidir. LIV lamba anza drırumunda ve
UV lambanın değşim zamaruı geldiğnde cihazkullarucıy uyarmalıdır. UV lambayaklaşık 5000 saat

ömürlü olmalıdır.
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28. Cıhaz ekranrndan sıcaklık ve CO2 span kalibrasyonu yapılabilmelidir.
29. Cıhazd,a CO2 span kalibrasyonu için numune portu olmalıdır.
30. Cihazın dış kaplaması boyalı çeli( iç kaplaması bakır-paslanmazçe|ikalaşımlı olmalıdır, Bakınrı
antiseptik özelliği sayesinde fungus ve bakteri kontaminasyonlan etkin biçimde engellenmeli ve
paslanmaz çeliğn dayanıkhlığ artrnalıdır.
3l. Cıhaz|a beraber bakır-paslanmaz çelik alaşımlı en az 4 adet raf verilmelidir.
32. Cihazın l adet rafinın maksimum yüklenme ağrlığ 7 kg olmahdır.
33. Cıhaza 10 adet raf takılabilir olmalıdır.
34. Cihazdaraflan tutmak için çıta, ray vbyapılarolmamalı, raflardirekyanduvarlardabulunanenEgre
raf destek alanlarrna yerleştirilebilrnelidir. Bu sayede yer tasamıfu sağlanabilmeli ve çıta, ray gibi ek
parçalardarı kaynaklanabilecek kontaminasyon riski ortadankaldırılmış olmalı ve temizliğn kolay bir
şekilde yapılmasına imkan sağlanmahdır.
35. Cihazın iç köşeleri kolay temizlik için yuvarlatılmış olmahdır ve kör nokta bırakmamalrdn.
36. Cihaz ısıya dayanıklı ikinci bir temperli cam kapıya sahip olmalıdır.
37 . Cıhazdalog aralık ayan2 ile 30 dakika arasında ayarlanabilmelidir. 2 dakika aralıkla 46 giin ve 30
dakika aralıklarla 664 gün log kaydı alınabilmelidir.
38. Cihazın LCD dokunmatik ekranuıdan o anki sıcaklık, ayarlanan sıcaklık, ısıtma göstergesi, o anki
CO2 yoğunluğu, ayarlanan CO2 yoğunluğu, CO2 gazı enjeksiyon göstergesi,COz gazı besleme hati
göstergesi, tanhlzamangöstergesi, yüksek sıcaklılq dış kapının açık kapalı durumg mesaj elaan alan1
mesaj seçim tuşu, menü tuşu, Sıcaklık sterilizasyon tuşu, kilitleme anahtan ve buzzer ttşu
görülebilmelidir.
39. Cıhaz kararlı COz, sıcaklık ve nem şartlan sağlanabilmesi için PID kontrole sahip olmalıdır.
40. Cıhaz sahip olduğu çift dedektörlü ffiared (dual IR) CO2 sensör sayesinde hassas COz kontrolii ve
kapıaçılıpkapanüğndadeğşengazseviyesinikısa sürede önceden ayarlananCO2 değerine ulaşabikne
özelliğnde olmalıdır.
41. cihazın sıcakhk sensörü thermistor olmalıdır.
42.Cihazınısıtma ve ısı dağtımı sistemi direk ısıtma ve havaceket sistemli olmalıdır. Direk ısı ve hava
ceket sisteminin süip oldugu klima sistemi sayesinde, mikroişlemci kontrol altında, birden fazla ısıücı
bölge (iç çemberin altırıda, yanlarında ve kapıda ısıEna) boyunca sıcaklığ eşit ve hassas
düzenlenebilmelidir.
43. Cıhaz kolay doldurulabilir ve kolay temizlenebilir nem tepsisine sahip olmahdır. Nemlendirme
tepsisindeki kontaminaşyonun önlenmesi amacıyla külti.irdeki hücreleri öldürmeyeıı, sadece
nemlendirmetepsisini görecek açıyla konumlandınlmış UV lamba olmalıdırve üsttinde takıh olmalıdr.
UV sistemi kapalı sistem olmalı, kapı açılıp kapandıktan sonra otomatik devreye girmeli, kaç dakka
yanacağ kontrol panelinden ayarlanabilmelidir. [JV, cihaz içerisinde örnekler varken kullanılabikneli
ancak UV ışıııları örneklere ulaşmamalıdır.
44. Cıhazın l 8OoC'de l l saatlik sterilizasyon döngüsü olmalıdır. Cihazın hiçbir iç aksarrıı çıkarıkna<lan
sıcaklık sterilizasyonu ile temizliğ sağlanabilmelidir.
45. Cihazın izolasyon materyali ekstrtide polistren olmalı, bu sayede etkin bir izolasyon sağlanmalıdır.
46.Cihazsistemiüstüsteyerleştirilebilirinkübatörlerdenolmalıdır. Melamineköpükyalıtımr sayesinde
iç ve dış çember sıcaklık yalıtımı mükemmel olarak sağlanmalı ve istiflaımiş cihazlardan biri sıcaklık
sterilizasyonu yaparken diğerinde çalışma devam edebilir olmalıdır.
47, Cıhaz nemlendirme fanı ile doğal buharla$ırma sağlamalı, nemlilik oranı Yo95'ın üzerine

çıkabilmelidir. Cihazın hava sirkülasyonu fan ile yapılmalıdır.
48. Cihazın kapağnın açılması durumtırıda otomatik olarak gazı kesmeli, aynca sesli ve görsel olarak
kullanıcıyı uyarmalıdır.
49. Cihazın elektrik kesintileri için uzaktan alarmı, ayar sıcaklığndan çıkınca, ayar CO2 seviyesindoı
çıkınca ve yüksek sıcaklıkiçin uzaktan, görsel ve buzzer alarmr ve kapı açık kaldığnda görselv ebıızpr
alarma sahip olmalıdır.
50. Cihazır 1 adet çelik dış kapısı ve cam iç kapısı olınalıdr.
5 1. Cihazın dış kapısı güvenlik için şifre girişi ile elektronik olarak kilitlenebilir olmalıdırve standart
olarak bu cihaz üzerinde mevcut olmalıdır.
52, Cihazın kapısının açılış yönü kurulum sırasında değştirebilir olmahdır.
53. Cihazın şifreli kapı kilidi olmalı, sadece yetkili kişiler tarafından açılabilmelidir.
54, Cıhazın sol arka üst tarafinda 30 mm çapında l adet port (erişim deliğ) olmahdır.
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55. Cıhazda en az I adet USB port girişi bulunmalıdu. Bu sayede PC'ye iç hazne sıcaklığ, CO2
seviyesi, kapı açık statiileri ve alarm bilgileri kolaylıkla transfer edilebilmelidir.
56, Cıhaz 230 V ve 50 Hz şehir elektriğ ile çalışabilmelidir.
57, Cıhazn çalşırken çıkardığ ses seviyesi en faz|a 25 dBa olmalıdır.
5 8. Cihaz opsiyonel ttip değştirme kitine sahip olmalıdır. Böylece ttiplerden biri bittiğinde otomatik
olarak diğer tiipe geçmesi sağlanabilmelidir. Otomatik tiip değştirme kiti istendiğnde cihazla birlikte
2 adetaOkgCO2 ttipü ve manometresi verilmelidir.
59. Cıhaz ile birlikte tiip değştirme kiti, 2 adet 40 kg CO2 ttipü ve manometresi verilmelidir.
60. Cihaz 2 yıl süre ile fabrikasyon ve montaj hatalarınakarşı garantili olmalıdır. Garanti bitiminden
sonra 8 yıl süre ile ücreti karşılığında bakrm, onanm, yedek parça garantisine sahip olmalıdır.
6 l . İthalatçı firma, satış için cihazn Türkiye_teınsilcisi olduğunu .belgelemelidir.
62. Teklif veren firma, Türkiye temsilcisi tarafindan rıerilen-satış yetkibelgesiniibı.az etnelidir.
63. Firmalar, teklif ettikleri ürünlerin özellikleri hususunda basılı/dijital (online) orjinal kataloglan
üzerinde "Teknik Şartnameye Madde Madde" cevap vermelidir, verdikleri cevaplar, basılı/dijibl
(online) orjinalkataloglanveyakullarum talimatlan üzerindegörüırmeyen firmalannverdikleri teklifler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
64. Teklif veren firma, ürünün kullanrmı, bakımı ve olasl arlzalıarın giderilınesi konusunda kendi
eğtilrniş personeli ile idarenin belirleyeceğ sayıda personele ücretsiz eğtim verecektir.
65. Teklif veren firma idarece belirtilen yerde iirüniin montajıil ücretsiz yapmalıdır ve tiim malzeme ve
aksesuarlan çahşır durumda teslim etmelidir.
66. Teklif vereıı firma, üriintinfabrikasyon veişçilik hatalarına karşı ilk 2 yılücretsiz garanti vermelidir.
Garanti süresi bitimindeıı itibaren 8 yıl süre ile ücreti mukabili yedek parça ve teknik servis garantisi
vermelidir.

3. THERMAL CYCLER TEKNİK ŞARTNAMESi (1 ADET)
l . Cıhaz, yüksek miktarlı genom taramalan, MolekülerBiyoloji, Diagrıostik kitler gibi Laboratıvar
çalışmalanna uygun olabilmelidir.
2. Cihaz standartolarak l92kuyucuklublok ile gelmelidir. Eğertek cihazile l92 örnekkapasitesine
ulaşılamıyor ise iki cihaz önerilebilir.
3 . Bu blok gradient özelliğe sahip olmahdır Gradient ısı arahğ 3 0 - 1 00'C olmalıdır. En fazla 8 faıklı
anneling sıcaklığ oluşturmalıdır.
4. Blok Isı aralığ 4oC, + 100"C arasında olmalıdır.
5. Cihaz saniyede 4oC ısıtma performansına sahip olmalıdır
6. Ramp rate oranr 0,1 ila 4 oC arasında ayarlanabilmelidir
7 . +/- 0,5" C ısı kontrol kesinliğ ve +/- 0,5 oc'lik blok üniformitesi olmalıdır.
8. Hem hesaplanabilir hem de blok ısrsmı baz a|an ısı kontrol modları olmalıdır.
9. Cihaz minimum 500 programhafizasına sahip olmalıdır. USB flash bellek ile smırsz progı:ırn
hafızası özelliğne erişebilmelidir.
l0. Cihaza takılabilen USB flash belleğe, protokoller, çalışma raporlan ve system raporlan kayıt
edilebilmelidir.
l l . Çoklu metodprogramlama seçenekleri sunmalıdır: Step temelli grafiksel ve yaz protokol yazrrı
12. Protokol yazımında Increment fonksiyonu ile Her döngüde +/- 10 "C sıcaklık değşimi, Extend
fonksiyonu ile Her döngüde +l- 60 saniyelik değşim ayarlanabilmelidir.
13. Cihazırı yüksek çöziinülüğe sahip 5,7" renkli ekranında reaksiyon adrmları izlenebilmelidir. Bu
ekran dokunmatik özelliğe sahip olrnalı ve tı,im programlamalar dokunmatik ekran üzerinden
yapılmahdır.
14. Oil free PCR çalışmalan için ısıtıcrh kapak "hot lid" standardı ile kondensasyon minimuma
indirilrnelidir. Isıtrnah kapak 105oC' ye kadar ısıtılabilmelidir.
15. Cihaz instant inkübasyon yapabilme özelliğıne sahip olmahdır.
16. Cihaz sesli alarmlarla kullanıcıyı uyarmalıdr.
17. Cihaz elektrik kesintisinden sonra kaldığ yerden devam edebilmelidir.
l8. Cihaz PCR lisansına sahip olmalıdır.
|9. Cihaz teslimatın ardından blok validasyon testi yapılmalı sertifika kurumumuza teslim
edilmelidir.
20. Cıhaz|a birlikte 1000 adet steril0.2 ul'lik kapaklarıyla birlikte strip ttip verilmelidir./%q



2l. Firmalar, teklif ettikleri cihazrn özellikleri hususunda basılı/dijital (online) orjinal kataloglan
üzerinde "Teknik Şartııameye Madde Madde " cevap vermelidir, verdikleri cevaplar, basılı/dijital
(online) orjinal kataloglanveyakullanm talimatlanüzerindegörünmeyen firmalannverdikleri teklifler
değerlendirmeye alınmayacakhr.
22. Teklif veren firma, cihazın kullarumı, bakımı ve olası anza|arın giderilrnesi konusunda kendi
eğitilrniş personeli ile idarenin belirleyeceğ sayıda personele ücretsiz eğitim verecektir.
23. Teklif veren firma idarece belirtilen yerde iirüniin montajını ücretsiz yapmalıdır ve tiim malzeme
ve aksesuarlan çalışır durumda teslim etmelidir.
24. Teklif veren firma, cihazrn fabrikasyon ve işçilik hatalanna karşı ilk 2 yıl ücretsiz garanti
vermelidir. Garanti süresi bitiminden itibaren 8 yıl siire ile ücreti mukabili yedek parça ve teknik senıis
garantisi vermelidir.

4. ÇALKALAMALI ISITMALI SOĞUTMALI sU BANYOSU TEKNiK ŞARTNAMESi (3
ADET)
1. Cihazın kapasitesi en az 20 litre olmalıdır.
2. Cihaz|a birlikte üsl koruyucukapakteslimedilmelidir. Bu kapaksaydam alailik malzemesi ile
paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
3. Su banyozu, manyetikkanştırmaözelliğ ile içerisindeki yüksek ısıdaki suyun eşit dağhmını
sağlamahdır. Homojen ısı dağlımı gerçekleşmelidir.
4. Cihaz Digital microprocessor kontrollü ve LCD göstergeli olmahdr.
5. Tek kanştırma mekanizmasına sahip olmalıdır.
6. Cihaz paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
7. Cihaz elektronik hz kontolüne sahip çalkalama aparatı olmalıdn.
8. Çalkalama hız aralığ 400-1800 rpm arasında olmalıdır.
9. Cihazn ısrtma gücü 600 watt olmalıdır.
10. Cihazın sıcaklık kalibrasyonu olmalıdır.
11. Cihazda geciktirme zamanı 99.59 saate kadar ayarlanabitmelidir. Set doğuluğu l dakfta
olmalıdır.
|2. Cıhazda set edilen ve gerçek değer dijital ekrandan izlenebilmelidir.
13. Cihazın sıcaklık çalışma aralığ 5' C - 99" C olmalıdır. Seçilen sıcaklık set edilebilmelidir.
14. Sıcaklık hassasiyeti 0.1 'C derece olmalıdır.
l5. Aşırı ısınmalara karşı eleknonik koruma sistemi olmalıdır.
16. Cihazın iç ebatlari en az 300 x 500 x l50mm olmalıdır.
|7, Cihazn dış ebatlan en az 330 x 540 x 240mm (kapaksız) olmalıdır.
l8. Tehlike anında ekranda alarm sinyali vermeli ve otomatik olarak kapanmalıdır.
l9. Cihazın ağrhğ en fazla l4 kg olmalıdır.
20. Veri kaydetme yazılımı mevcut olmalıdır.
2l. Cihaz220 volt,50/60 hz ile çalışabilmelidir.
22. Cihaz|abirliktevecihazlauyumlu3 adet50ml'likfalkontiipleriçin,3 adet l5 ml'likfalkon
tiipler için,3 adet2 ml mikrosantrifiij tiipleri için suya dayanıklı malzemedenüretilmiş rackaksesuaılan
verilmelidir.
23. Firmalar, teklif ettikleri cihazın özellikleri hususunda basılı/dijital (online) orjinal kataloglan
üzerinde "Teknik Şartnameye Madde Madde" cevap veImelidir, verdikleri cevaplar, basılı/dijihl
(online) orjinal kataloglan veya kullanım talimatlan üzerinde görünmeyen firmalarınverdikleri teklifler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
24. Teklif veren firma, cihazınkullanrmı, bakımı ve olası ar,zalar7n giderilmesi konusundakendi
eğtilrniş personeli ile idarenin belirleyeceğ sayıda personele ücretsiz eğtim verecektir.
25. Teklif veren firma idarece belirtilen yerde ürünün montajını ücretsiz yapmalıdır ve ttim
malzeme ve aksesuarlan çahşır durumda teslim etmelidir.
26. Teklif veren firma, cihazrn fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı ilk 2 yıl ücretsiz garani
vermelidir. Garanti süresi bitiminden itibaren 8 yıl stire ile ücreti mukabili yedek parça ve teknik servis
garantisi vermelidir.

5. ISITMALI_ÇALKALAMALI KURUBLOK TEKNİK şARTNAMESİ (2 ADET)flrq| q



l. Cihaz DNA'nrn denaturasyonu, DNA bağlamalan, enzim ve hücre inkübasyonlar1
plasmid/RNA/DNA saflaştınlmaları, cDNA sentezi ve bunun gibi çalışmalarda kullanılmak üzere
geliştirilmiş olmalıdır.
2, Cihaz kontaminasyon riskini aza|tan ve laboratuar hijyenini arttrran kuru inkübasyon
teknolojisi ile çalışmalıdır.
3. Cihaz ısıtma, kanştırma ve soğutma özelliklerine sahip olmalıdır.
4. Cihaz aynı zamanda sadece termostat veya sadece kanştıncı olarak da kullanılabilir özellkre
olmalıdır.
5. C|hazda kapak rslanmasını ve çapraz kontaminasyonu önlemek amacıyla "Anti-Spilt'
teknolojisi bulunmahdn.
6. Cihaz değştirilebiliı blok özelliğne sahip olmalıdır, bloklar hzh ve güvenli bir şekilde
değiştirilebilmelidir. Cıhazda 24 x 0.5ml, 24x 1.5rrı1,24x2.0m1,8 x 5.0ml, 24 x l2mm,24 x cryo, 8 x
15m| 4 x 50 ml numune kapasiteli thermobloklar ile mikrotiter plakalar (DPW, MPW, PCR Plakalan)
için l l farklı termoblok seçeneğ bulunmahdır.
7. Cihazda otomatik blok tanıma özelliğ olmalıdır.
8. Cihazda kolay okuma ve hassas pmametreleriçin dizayn edilmiş digital ekran bulunmalıdır.
9, Cıhazda ısı, kanşhrma frekansı ve z.ıman cihazn ön panelinden ayn ayn ayarlanabilmelidir ve
bu parametelo çalışma sırasında da değiştirilebilrnelidir. Daha sonra cihaz yeni ayarlar ile çalışmasnıa
devam etmelidir.
l0. Cihazda ısıtma, soğutma ve çalışma süresi progranılanabilme özelliğ bulunmalıdır. Tanımlanmş
en az 20 adet kullanıcı programrnı kaydedebilme özelliğne sahip olmalıdır.
l1. Cihazınüzerindesıkkullanılanprogramlarahızlıbirşekildeulaşılabilmesiiçin5adetprogramtış
bulunmalıdır.
|2. Cıhaz kapatıldıktan sonra ayarlanan tiim parametreler hafizada kalmalıdır.
1 3 . Cihazda çalışma süresi 1 5 saniye ile 99 :3 0 saat arasında ayarlanabilmelidir aynca sürekli çalışna
özelliğ de bulunmalıdır.
14. Cihazınsıcaklık kontrol aralığ oda ısısının l5"C altı ile 100'C arasında ayarlanabilir olmahdır.
15. Cihazda ayarlanabilir en düşük sıcaklık l "C, en yüksek sıcaklık l00'C olmalıdır.
|6. Cıhaznmaksimumısrnmahzı enaz'7 "C /dak., maksimum soğumahzı 100 "C ile oda sıcakğ
arasında en az 2.5 'C /dak. olmalıdır.
|7 . Cıhazın maksimum sıcaklık hassasiyeti 20 - 45'C arasında +0.5oC olmalıdır.
18. Cihazda sıcakhk homojenliğ ttim bloklarda20 - 45oC arasında maksimum +0.5"C olmahdır.
19. Cihazda ısı loC'lik basamaklarlaayarlanabilmeli ve ayarlanan ısı ile gerçek ısı ekrandan
okunabilmelidir. Cihaz çalışmaya başladıktan sonra ise ekranda ayarlanan ısı okunmalıdn.
20. Cıhaz açıldığnda gerçek §ı yanıp sönmeli ve inkübasyon başladıktan sonra ise yanıp sönme
durmalıdır.
2L Cıhazııkanştırma frekansı blok kullanmına bağlı olarak 300 - 3000 rpm arasında ve daha iyi
kanşmı garanti eden 3mm salrnrmı olmahdır.
22. Cihaz "short mix" fonksiyonu basılı tufulduğu sürece ekranda görünen frekansta kanşhrmay
sürdürmelidir. Bu süre içinde cihaz l dakikaya kadar saniye olarak dijital ekrandan süreyi göstermeli
daha sonra ise dakika olarak göstermelidir.
23. İsteğe bağı olarak cihazla birlikte yoğunlaşmay ve çahşma sonucu ti.iplerin eğlmesini engelleyici
sıcaklığn eşit şekilde dağlmasını sağlayan kapak verilmelidir.
24. Cıhazda USB arayüzü bulunmalıdır.
25. Cıhaz ile birlikte aşağdaki aksesuarlar verilmelidir:
l adet 24x 2 m| kapasiteli blok
l adet 8 x l5ml kapasiteli blok
26. Cıhaz220Y 50Hz şehir şebeke elektriğ ile çalışabilrnelidir.
27 . Cıhaz fabrikasyon hatalannakarşı iki yıl garantili olmalı ve bu sürenin bitimindeıı itibaren 8 yıl
süre ile ücreti mukabili yedek parça, bakım, onanm ve servis garantisi bulunmalıdır.
28. Firmalar, teklif ettikleri cihazın özellikleri hususunda basılı/dijital (online) orjinal kataloglan
üzerinde "Teknik Şartnameye Madde Madde" cevap vermelidir, verdikleri cevaplar, basılı/dijial
(online) orjinalkataloglanveyakullanım talimatlarıüzerindegörünmeyor firmalannverdikleriteklifler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
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29. Teklif veren firma, ürünün kullanrmı, bakımı ve olası arua|arın giderilmesi konusunda kendi
eğtilmiş personeli ile idarenin belirleyeceğ sayıda personele ücretsiz eğtim vermelidir.
30. Teklif veren firma idarece belirtilen yerde iirüniin montajıru ücretsiz yapmalıdır ve tiim malzeme ve
aksesuarlan çalışır durumda teslim etnelidir.

6. soĞuTMALI sANTRİFüJ TEKNix şanrNAMEsi (2 ADET)
l . Cihaz tezgah üstii ve soğutmalı özellikte olmalıdır.
2. Dokunmatik ekrana sahip olan cihazrn kapasitesi 4 Lite olmalıdır.
3. Cihazda hem sabit açılı hem de dışa açılır rotorlar kullanılabilmelidir. Böylece faıklı formatta
hazne kullanıma uygun adaptörleri olmalıdır.
4. Cihaz -| 1 'C ile + 40 oC arasında çalışma performansına sahip olmalıdır.
5. Cihaz dışaaçılırrotorda4x 1000 mL,4 x 5 MTP ve sabit açılırrotorda6x250 mL şişelft
maksimum kapasitesiye sahip olmahdır.
6. Sabitaçılı rotorlariçin maksimumhız 14.000 rpm ve RCF 22.132xgkuvvetindeve dışan açıln
rotorlar için maksimum hız 5.100 rpm ve RCF 5.234 xgkuvvetinde olmalıdır.
7 . Sistemhızhve hataszbir şekilde RPM/RCF'yi ayarlarınr sağamalıve kullarıımıkolay 7 inçlft
dokunmatik bir ekran arayüzüne sahip olmalıdır.
8. Sistem, farklı adaptörlerle çalışırken kullanıcı tanımlı yançap düzeltme değerleri ile
çalışabilmelidir.
9. Cihazın hızlı soğutulması için hızlı soğutulabilme fonksiyonuna ve numuneyi aynı sıcaklıkta
tutmak için bekleme sırasında soğutrna seçeneklerine sahip olmalıdır.
l 0. Cihaz, rotor ve program uyumluluk kontolü sağlayüilmeli ve her bir çalışrna parametrelerini
(rampalar ve yançap düzeltme ayarlan dahil) içeren 99 adede kadar programı saklayabilmelidir.
11. Cihaz çahşma süresi boyunca hassas bir soğutma performansı sağlayabilmeli ve çahşrıa
boyunca ayarlanan sıcakhğn her zaman sabit tutulmasıııı sağlayan sıcaklık dinamik kontol
teknolojisine sahip olmalıdır. Bu teknoloji ile sürekli olarak çalışan kompresörün çahşma boyunca
takibi sağlanabilmelidir.
12. Cihaz, üç farklı sepet formatına (ttipleri, plateleri ve şişeleri) uyumlu üniversal kepçeli bir rotcr
seçeneğıne sahip olmalıdır.
13. Adaptördeğştirmeyeihtiyaç duymadantiip/plate/şiş formatlanru desteklemekiçin sistemde
üniversal adaptörbulunmalıdır. Cihaz, daha hzlı bir iş akışı için her format için ayn bir adaptöre ihtiyaç
duymamalıdır.
|4. Sistem, sepetin maksimum yançaplı ile ve maksimum çahşma güvenliğ için otomatik rotor
tanıma özelliğ sayesinde dengesizlik algılaması olmahdır.
15. Zamanlayıcı ayarı 10 s - 99 sa 59 dak aralığnda ayarlanabilme li ve sürekli çalışma fonksiyonu
olmalıdır
1 6. Hassas numunelerkullanrlırken numunenin maksimum bız|aıa maruz kalmasını azaltrrıak için
kullanıcı tanımlı hızda aynbir kısa döndürme fonksiyon tuşuna sahip olmalıdır.
|7. Sistem l0 hızlanma ve yavaşlama adımına sahip olmalıdır
18. Maksimum hzda gürültti seviyesi 59 dB(A)'dan az olmalıdır.
L9. Sabitaçılırotorlarve rotorkapaklanmetaldenyapılmalıve 121 oC'de tamamenotoklavlanabilir
olmalıdır.
20. Döner kova rotorlan metalden yapılmah ve tiim kovalar, adaptörve kapaklar l2l oC'de

tamamen otoklavlanabilir olmalıdır.
2|. Santrifüj kapağ, kapğn açıldığında güvenli bir şekilde düşmesini desteklemekiçin iki adet

gazh amortisöre sahip olmalıdır.
22. Ön tarafta acil kapak açma özelliğne sahip olmalıdır (elektrik kesintisi durumunda)
23, Daha hzlı paramete ayarlan için sistem ana ekranda favori işlevine sahip olmahdır.
24. Sistem, minimum 3 kullanıcı seviyesinde (Yönetici, normal kullanıcı ve kısıtlı kullanıcı)
gelişmiş güvenlik için kullanıcı yönetimi işlevine sahip olmalıdır.
25. Sistem, tiim parametre ayarlarınrrı, çalıştırma kayıtlannrn, olay günlüklerinin ve robr
günlüklerini kayıt altına almalıdır.
26, Sistem, tiim çalışma kayıtlannı, olay günlüklerini USB portu üzerindeır dışa aktarma
seçeneğne sahip olmalıdır
27. Sistem, uzaktan izleme çözümü ile dijital laboratuvar desteğne sahip olınalıdır.ü,2y g



28. Sistem, enerji tiiketimini azaltmak ve kullanılmadığ zamanlardakompresör ömri.inü kullarucı
tanımlı saatlere kadar uzatmak için otomatik bekleme moduna sahip olmahdır.
29. Sistem, hem çalışma süresini hem de bekleme süresini göstermek için genişletilm§
görüntiileme işlevine sahip olmalıdır.
30. Sistem, servis baiımı ve yazılım güncellemesi için bir USB bağlantı noktasrna sahip olmalıdır.
3l. Cıhazla birlikte kurumun uygun gördüğü 100 adet 96 kuyucuklu plate teslim edilmelidir.
32. Sistem 4.500 rpm v e 4.347 x g çıkabilen yiiksek kapasiteli en az4 hameli Swing-Bucket robr
ile gelmelidir.

a. Rotorla ile beraber: 68 adet x 5/l5 mL Tüp kapasiteli adaptör
b. 28 adet x 50 mL Tüp kapasiteli adaptör,
c. 4 ad,et x 250 ml şişe kapasiteli adaptör
d. 4 adet x MTP / DWP Plate kapasiteli adaptör içermelidir.

33. Cıhaz220Y 50Hz şehir şebeke elektriğ ile çalışabilrnelidir.
34. Cihaz fabrikasyon hatalanna karşı iki yıl garantili olmalı ve bu sürenin bitiminden itibaren 8 yıl
süre ile ücreti mukabili yedek parça, bakım, onanm ve servis garantisi bulunmalıdır.
35. Firmalar, teklif ettikleri cihazın özellikleri hususunda basılı/dijital (online) orjinal kataloglan
üzerinde "Teknik Şartrıameye Madde Madde" cevap velmelidir, verdikleri cevaplar, basılıidijial
(online) orjinal kataloglan veya kullanrm talimat|anizerinde görünmeyen firmalann verdikleri teklifler
değerlendirmeye ahnmayacaktır.
36. Teklif veren firma, ürünün kullanımı, bakımı ve olası anzalann giderilmesi konusunda keıdi
eğtilmiş personeli ile idarenin belirleyeceğ sayıda personele ücretsiz eğtim vermelidir.
3 7. Teklif vere n firma idaıece belirtilen yerde iirüniin montajıru ücretsiz yapmalıdır ve t[im malzeme ve
aksesuarlan çalışır durumda teslim etınelidir.

7. oToMArir rİprr SETİ TEKNir ş,lnrNAMEsİ (5 ADET)
l. Pipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olmalıdır.
2. Pipetler ergonomik dizayna sahip olmalı ve tek elle hacim ayarı yapılüilmelidir. Yiizeyi, pipetin ele
tam olarak ofurmasını sağlayan tipte olmalıdır.
3. Pipetler organik çözücü kimyasallara dayanıklı bir materyalden yapılmış olmalıdır.
4. Pipetler aşrnmayı engelleyici, sürtiinmeye ve kimyasallara dayanıklı, ısıya, asit ve alkalilere,
küflenmeye, renk ağarmasına ve güneş ışığna dayanıklı organik polimer (Fortron) pistona sahip
olmahdır. Bu organik piston sayesinde pipetler hafif olmalı, uzun süreli çalışmalarda rahatsız]ık
vermeyecek yapıda olmalıdır.
5. Iki kademeli konnol butonuna sahip olacak pipetlerde;

a. Konumda istenilen hacimde sıvı çekilmeli veya dağtılmalı
b. Konumda uçta kalan sıvr tamamı ile boşaltılmahdır.

6. Pipetlerde istenilen miktar, hacim halkasının çevrilmesi ile ayarlanmalı ve yukandan aşağya doğnı
okunan hacim göstergesi 4 haneli, büyütme mercekli olmalı ve özellikle pipetleme sırasnıda
görülebilrnelidir.
7. Pipetlerin kontrol butonu kullanılacak maksimum hacmi ve ucu belirtecek renklerde olmalıdır.
8. Pipetlerde sıvı boşaltıldıktan sonra ayrı bir buton ile uç atımı sağlanmalıdır.
9. Pipetler kalibre edilebilir ve tamamı veya istenirse alt kısmı otoklavlanabilir (20 dakika 12 1'Cde)
olmalıdır.
l0. Pipet setinde bulunan ttim pipetler fabrika son kontrol sertifikalan ile birlikte verilmelidir.
l l. Pipetlerin sağlam bir kalibrasyon mühürü olmalı, fabrika kalibrasyonlan değştirildigiııde
anlaşılabilmesi için farklı renkteki yedek kalibrasyon mühürü pipetle birlikte verilmelidir.

2. Pipet seti aşağdaki hacimlerden

Çalışma aralıklan Artım Değerleri

0.1 - 2.5 0.002

0.5 - l0 0.01

2-20 o.o2

oluşmah ve hacimler belirtilen miktarlarda arttırılabilmelidir:



l0 - l00 0.1

20 - 200 0.2

l00 - 1000 l

. yukanda belirtilen pipetlerin kabu

çalışma aralıklan Hacim Hata Pal,ı

0.1 - 2.5 0.25
1.25
2.5

<6.0%
s1.5%
s0.7oA

0.5 - l0 l
5

l0

s|.8%
s0.8%
s0.4%

2 -20 2
l0
20

s1.5%

=0.6%< 0.3oA

l0 - 100 l0
50
100

s|.0%

=0.3%s0.2%

20 - 200 20
l00
200

< 0.7oA

s0j%
< 0.2Yo

100 - l .000 l00
500
1,000

s0.6%
< 0.2o^

s0.2%

edilebilir hata paylan aşağda belirtilmiştir:

14. Pipet üzerinde, değşik yoğunluklardaki sıvılar için ayar yapma imkanı veren bir ayar açıklığ ve
yapılan ayan takip edebilecek bir gösterge olmalıdır. Daha sonra yine fabrika ayarlarrıa
döndürülebilmelidir. Bu işlem yapıldıktan sonra pipet kalibrasyona gerek duymamalıdn.
15. Geliştirilmiş ergonomisi pipet ucunu rahatça kavramasını sağlayan yaylı uç tutucusunasahip
olmalıdır.
l6. Tabloda belirtilen pipetlerle birlikte aynı marka 1 adet 6'lı pipet standı teslim edilmelidir. Aynı
markaveseridentoplam2adetolmaküzere5-10Oul'denbiradetve l5-300ul'denbiradetçokkanallı
pipet verilmelidir.
17. Ürünlerlebirlikteherbirhacimpipetiçin 1000'eradetfilteli, steril, DNAse, RNase freepipetucu
verilmelidir.
l8. Pipetler fabrikasyon hatalanna karşı iki yıl garantili olmalı ve bu sürenin bitiminden itibaren 8 yıl
süre ile ücreti mukabili yedek parça, bakım, onanm ve servis garantisi bulunmalıdır.
19. Firmalar, teklif ettikleri ürünlerin özellikleri hususunda basılı/dijital (online) orjinal kataloglan
üzerinde "Teknik Şartııameye Madde Madde" cevap vermelidir, verdikleri cevaplar, basılı/dijitrl
(online) orjinalkataloglanveyakullarumtalimatlarıüzerindegörünmeyen fırmalarınverdikleriteklifler
değerlendirmeye alınmayacaktr.
20. Teklif veren firma, ürünün kullanımı, bakrmı ve olasr arua|arın giderilmesi konusunda kendi
eğtilmiş personeli ile idarenin belirleyeceğ sayıda personele ücretsiz eğtim vermelidir.



2l . Teklif veren firma idarece belirtilen yerde iirüntin montajıru üçretsiz yapmalıdu ve tiim malzeme ve
aksesuarlan çalışır durumda teslim etrnelidir.

E. SPEKTROFOTOMETRE TEKNİK şanrxAMESİ (l ADET)
l. Cıhaz UV^ilS absorbans ölçümleri yapabilmelidir.
2. Cıhaz 6, |2,24, 48,96 ve 384 kuyulu mikroplakalan okuyabilmelidir.
3.Cihaza l 536 kuyulu mil«oplakalan okuma özelliğ opsiyonel olaıak da}ıa sonradan eklenebilmelidir.
4, Cıhazda ışık kaynağ olarak yüksek enerjili Xenon flaş lamba bulunmalıdır.
5. Cihazda mikroplaka okumalan için "Hızlı Başlama" özelliğ bulunmalıdır.
6. Cıhaz robotik kollar ile kullanıma uygun olmalıdır.
7 . Cıhazn üzerinde bulunan tuşlar sayesinde bazı temel özellikler bilgisayar yazılımdan bağmsz
o larak kullanılabilmelidir.
8. Cihaz mikroplakalar üzerinde aşağdaki işlemleri yapabilmelidir:

a. End-Point ölçümü
b. Kinetik ölçüm
c. Spektral tarama
d. Kuyu tarama (ing. well scan)

9. Cihaz, kuyu tarama fonisiyonu sayesinde mil«oplakanınherbir kuyusunda enaz900 farklı noktaya
kadar matriks tarama (ing. matrix scanning) yapabilmelidir. Böylece, genellikle hücre tabanlı
çalışmalarda karşılaşılan ve kuyu içerisinde homojan olarak dağlmayan örneklerde çok daha detaylı
ölçümler alınabilmelidir. Kullanrcı, alınan ölçüm değerlerine her bir nokta için ayn ayn erişebilmelidir
ve böylece veri analizini detaylı bir şekilde gerçekleştirebilrnelidir.
l0. Cihaz, homojen olmayan örneklerde daha detaylı analizlerin yapılmasuu sağlayan kuyu tarama
fonksiyonuna ek olarak benzer amacı taşıyan orbital ortalama alma (İng. orbital averaging)
fonksiyonuna da sahip olmalıdır.
l l. Cihazın orbital orüalama alma fonksiyonu sayesinde kuyu içerisinde kullanıcı tarafından çapı
belirlenen herhangi bir yörünge üzerindeki birçok noktadan ölçüm alınabilmelidir ve bu ölçümloin
ortalaması otomatik olarak hesaplanmalıdır.
|2, Clhaz, orbital ortalama alma fonksiyonuna ek olarak aynca spiral ortalama alma (İng. spiıal
averaging) fonksiyonuna sahip olmalıdır.
l3. Cihazın absorbans dalga boyu arahğ en az220-|000 nm aralığnı kapsamalıdır.
14. Cıhazda dedektör olarak CCD spektrometre bulunmalıdır. Bu sayede, kullanrcı 220-1C/J0 nm dalgı
b9vu arahFnda optik filtrelere ihtiyaç duymadan UV/Vis absorbans analizleri yapabilmelidir.
|5, Cıhaz, sahip olduğu UVA/is absorbans spektrometresi sayesinde geleneksel 6irmonokromatöre
göre çok daha hzlı speknal okuma yapabilmelidir. C|ıhaz,22O nm'den l00O nm'ye tüm absoöans
spektrumunu l nm adımlar ile l kuyu için l saniyeden daha kısa sürede okuyabitmelidir.
l6. Cihaz,tekbiranalizde 8 farkhdalgaboyunakadarçoklu dalgaboyuölçümüyapabilmelidir. Budalga
boylan nanometre (nm) cinsinden kullanıcı tarafindan ayarlanabilmelidir.
17. Cihaz, çoklu dalgaboyu ölçümüözelliğne ek olarak aynca 220 nm'den 1000 nm'ye kadar
kullanıcının belirlediğ dalga boyu aralığnda l nm adımlar ile spektral absorbans tarama
yapabilmelidir. Speknal absorbans taramanın çözüniirlüğü kullanrcı tarafindan programlanabilir
olmalıdır ve kullanıcı l nm,2 nm, 5 nm ve 10 nm seçeneklerinden dilediğni seçebilmelidir.
18. Cihazın ölçüm aralığ 0-4 OD olmalıdır.
l9. Cihazın fotometrik çözünürlügü 0.001 OD olmalıdır.
20. Cıhazın ölçüm doğuluğu 2 OD için Yo|'den küçük olmalıdır.
2l, Cihazın ölçüm hassasiyeti l OD için o/o0.5'den ve 2 OD için %b.8'den küçük olmalıdır.
22.Cıhazın ölçüm doğusalhğ 2.0 OD için en faz|ao/o0.8 olmalıdır.
23. Cıhazın dalga boyu hassasiyeti en faz|a 0.5 nm olmalıdır.
24. Cıhaz, l0 mm ışık yoluna sahip dahili küvet okuma odasına sahip otmalıdr. Böylec e, ctrlaz
mikroplakalar dışında standart küvetlerden de ölçüm alabilmelidir.
25. Cihazın dahili küvet okuma odasının ışın yüksekliği S.5 mm olmalıdır. Bu sayede, dahili küvet
okuma odası standart ebatlı küvetlere ek olarak ayrrca 5 pL veya daha düşük hacimli DNA/RNA
örneklerinden ölçüm yapılmasını sağlayan özel mikro küvetlere uyumlu olmalıdır.
26. Cıhaz, dahili küvet okuma odasına yerle$irilen bir küvet içerisindeki örnekterı kullanıcının isteğne

ffu arahğnda ö lçüm alabilmelidir.



Dahili küvet odası 220nm'den l000 nm'ye kadar l nm aralıklaıla bütiin dalgaboylanndaki ölçiimkri
1 saniye içerisinde tamamlayabilmelidir.
27 , Cihaz, hem mikroplaka kamarasında hem de dahili küvet odasında enzim kinetiğ çalışmalan için
ortam sıcaklığı +3oC ile 45"C arasında hassas inkübasyon yapabilmelidir.
28, Cıhazın inkübasyon sıcaklığ 0. l oC'lik adımlar ile kullanıcı tarafindan ayarlanabilmelidir.
29. Cıhaz, mikroplakayı hem üstten hem de alttan olacak şekilde çift taraflı ısıtmalıdır. İnkübasyon
odasınrn üst ısıtma plakası, alt plakadan 0.5oC daha yüksek sıcaklıkta çalışmalıdır. Bu sayede,
mikroplaka kapağnda veya kapatıcıda (ing. seal) ölçüm sonuçlanru olumsuz etkileyebilecek yoguşna
oluşumu önlenmelidir.
3 0. Cihazın dahili inkübatörü kullarucı gereken ayarlamalan yaptığ taktirde, yazılrm çalıştırıldığ anda
otomatik olarak devreye girebilrnelidir.
3l. Cıhaz, sahip olduğu sıcaklık senstirü sayesinde inki,ibasyon yapılmadığ durumlarda da mikrophka
kamarasrnrn iç sıcaklığını ölçebilmeli ve kullanıcıya gerçek zamanlıbilgi verebilmelidir. Bu sayede,
herhangi bir analizin hangi sıcaklıkta yapıldığru kullanrcı bilmeli ve bu sıcaklık değeri ölçüm sonuçlan
raporuna yazı|ım tarafından otomatik olarak kayıt edilmelidir.
32. Cıhaz lineer, orbital ve çift-orbital Gng. double-orbital) çalkalama yapabilmelidir. Kullanıcl
Çalkalama işleminin süresini saniye cinsinden, hzrnı ise dakikadaki devir sayısı (İng. revolution per
minute, RPM) cinsinden ayarlayabilmelidir.
33.Cihazilebirlikte, |6farlrJı2pLhacmindekiörnekten2nğpl-dsDNAyadadatıadüşiikhassasiyetle
absorbans ölçümü alabilen düşük-hacim mikroplaka aksesuan verilmelidir. Bu aksesuar, cihazrı
üreticisi tarafindan üretilen orijinal aksesuar olmahdır.
34. Cihaz ile verilecek olan düşük-hacim mikroplaka aksesuan sahip olduğu yatay küvet yuvı§l
sayesinde standart küvetlerden absorbans ölçümü alabilmelidir.
35. Cihazın düşük-hacim mikroplaka aksesuarı ile DNA, RNA, protein ve başka örnekler üzerinde
ö lçümler alınabilmelidir ve sp ektral tarama yapılabilmelidir.
36.Cihazındüşük-hacim mikroplaka aksesuan kullanıcıntnayru andabirdeıı fazlaörneğ pipetlemesine
olanak sağlayan 8 kanallı pipetler için sağ ve sol fiziksel destek barlanna sahip olmahdır.
37. Cıhazın düşük-hacim mikroplaka aksesuannın boyutları ve diğer özellikleri 96 kuyulu
mikroplakalar için belirlenmiş olan SBS standartlarrna uygun olmalıdır.
38. Cihazın düşük-hacim mikroplaka aksesuan ile birlikte kalibrasyon solüsyong 2 adet kapaklı
standart küvet ve diğer gereken ekipmanlar verilmelidir.
39, Cıhaza, ortam atmosferine duyarh örneklere zarar gelmesini önlemek için mikroplaka kamarasınnı
içerisini vakuma alabilen veya belirli bir gaz i|e besleyebilen gaz çekişi modtilü opsiyonel olaıak da}ıa
sonradan eklenebilmelidir.
40. Cıhaz bir bilgisayar aracılığ ile kontrol edilrnelidir.
4I. Cıhaz ile birlikte 2 farklı orijinal bilgisayar yazılıımı içeren bir yazılım paketi verilmelidir. Bu
Yazılımlardan biri kontrol yazılımı, diğeri ise veri analizi yanlımıolmalıdır. Her iki yaa|ımdacihazırı
üreticisi tarafuıdan yazılmış olan orijinal yazılımlar olmahdır.
42, Cihazın kontrol yan|ımıbir mikroplaka veri tabanına sahip olmalıür. Bu veri tabarıına, dtinyadaki
ÇeŞitli üreticiler tarafindan üretilen mikroplakaların fiziksel özelikleri (ör. yükseklilq uzunluk, kuyu
ÇaPı...vs.) cihazın üreticisi tarafindan önceden kayıtedilmiş olmalıdır. Mikroplaka veritabanırıa
kullanıcı tarafından yeni mikroplakalar eklenebilmelidir. Mikroplaka veri tabanı sayesinde hohangi bir
ana|ızde kullanılacak olan mikroplakanın markası ve tiir[i kullanıcı tarafindan tek tuşla seçilebihelidir.
43. Cihazn kontrol yazılımı mikroplakaları haritalama fonksiyonuna sahip olmalıdır. Haritalama
fonksiyonu sayesinde, kullanıcı tarafindan hakkında gereken bilgilere erişilemeyen ve bu nederıle
mikroplaka veri tabanüna direkt olarak eklenemeyan mikroplakalann genel fiziksel özellikleri otomatik
olarak ve hassas bir şekilde elde edilebilmelidir. Haritalama işlemi, hesaplamanın yapılacağ
mikroplakaııın ilk ve sonkuyı.ısunusu veya başkabir akışkan ile doldurduktansonra UVA/is Absoıbans
modu altırıda uygun dalga boyunda ana|iz edilmesi ile gerçekleştirilmelidir.
44,Cıhazınkontrolyaalımındabulunan birarayizaracılığylakullanrcıcihazn çalışna akışınıkontıcl
eden özel komutlar yazabilmelidir. Bu sayede, kullanıcı cihazın kullanımı ve kontrolü konusunda da}ıa
fazla esnekliğe erişebilmelidir. Kullanıcı tarafindanyazian komutlar komut dosyaları biçiminde
b ilgisayara kaydedileb ilmelidir.
45. Cihazın kontrol yazılımı mikroplakadan alınan ölçüm sonuçlanru analizesnasrnda gerçek zamarılı
olarak görünttileyebilrnelidir. Sonuçların gerçek zamanlı olarak görüntiilenme formatı kullanıcı
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tarafindanyapılanayarlamalara göre sayısal, eğmsel ve renkgradyanı şeklinde olabilmelidir. Gerçek
zaman|ı görüntiileme mikroplaka üzerindeki her bir kuyu için yapılabilmelidir.
46. Cihazın veri analizi yazılımı tek tuşla deney hesaplama şablonlanna sahip olmahdır.
47. Cıhazn veri analizi yazılımı:

a) otomatik DNA/RNA konsantrasyon hesaplaması,
b) Kd, Km ve Vmax hesaplamalan,
c) standart eğm hesaplamalan,
d) lineer regresyon, logaritmik, çift logaritmik, üstel (ing. exponential), 4_parametre, 5-
parametre, dilimsel regresyon (ing. segmental regression), 2. polinorr1 3.polinom ve hipeöol
kinetik uyum (ing. kinetic fit) hesaplamalan, e) temel istatistik hesaplamalan,
f) Michaelis-Menten, Lineweaver-Burlq Eadie-Hofstee, Scatchard ve Hanes-Woolf enzim
kinetiğ hesaplamalan ve daha birçok hesaplama yapabilmelidir.

48. Cihazın veri analizi yazılımında bulunan bir arayüz aracılığyla kullanıcı analizlerinde
kullanabileceğ özel formüller oluşturubilmelidir.
49. Cihazın veri analizi yazılımı Microsoft@ Excel ve ASCII formatlannda dışanya veri aktarırnı
yapabilmelidir.
50. Cihazın yazılımı FDA 2l CFR Part l l uyumluluğuna standart olarak sahip olmalıdır ve yazılım
bunu belgelemelidir. FDA 21 CFR Part 1 l uyumluluğu ile sağanan elektronik kayıt ve eleknonik imza
altyaPısı ile verilere yetkisiz erişimengellenebilmeli ve kayıtlann manipüleedilmeristi atlştlrtılmelidir.
5l. Cihazın yazılımı çoklu-kullanıcı (ing. multi-user) alt yapısına sahip olmalıdır. Bu sayede, cihazırı
kullanıcılan kendilerine aitprotokolleriveverileribireysel kullanıcı adlanve şifreleri ile güvence altrıa
alabilmelidirler.
52.Cıhazınyazılımlan standart olarak sınırsz kullanıcı lisansırıa sahip olmalıdr. Bu sayede ,yazl|rrılar
gerek duyulduğu kadar çok bilgisayara kurulabilmelidir.
53. Cıhaz ile birlikte yazılrmlarla uyumlu çalışabilecek l adet bilgisayar ve 500 adet 96 kuyulu ve
kapaklı plate verilmeİidir.
54. Çihaz CEbel^esiıe""üip olmalıdır.
55. Cihaz 220-240 V/50-60 Hz şebeke geriliminde çalışabilmelidir.
56. Cıhaz fabrikasyon hatalarırıa karşı iki yil garantili olmalı ve bu sürenin bitiminden itibaren 8 yıl
süre ile ücreti mukabili yedek parça, bakım, onanm ve servis garantisi bulunmalıdır.
57. Firmalar, teklif ettikleri ürünlerin özellikleri hususunda basılı/dijital (online) orjinal kataloglan
üzerinde "Teknik Şartnameye Madde Madde " cevap vermelidir, verdikleri cevaplar, basılı/dijital
(online) orjinal kataloglan veya kullarum talimatlan üzerinde görünmeyen firmalann verdikleri tekljıfler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
58. Teklif veren firma, ürünün kullanımı, bakımı ve olası anzaların giderilmesi konusunda kendi
eğtilrniş personeli ile idarenin belirleyeceğ sayıda personele ücretsizeğtim vermelidir.
59. Teklif veıen firma idarece belirtilen yerde iirüniin montajıru ücretsiz yapmalıdır ve tiim malzeme ve
aksesuarlan çalışır durumda teslim etnelidir.

9. soĞUTMALI MiKRosANTRiFüJ TEKNİK şARTNAMEsİ (3 ADET)
l . Cihaz masa iistti tipte ve soğuUnalı olmalıür. Soğutma en a z -20 "C'e kadar inebilmeli ve cihaz
en az 40 oC'ye ayarlanabilir olmalıdır. Bu ayarlama l oc'lik artınmlar ile sağlanabilmelidir.
2, Cihazın maksimum hızı en az 16.500 rpm ve maksimum çökttirme gücü en az 20.620 xg
olmalıdır. Cihazda istendiğnde "rpm" istendiğnde ise "RCF " değerleri giriİebilir olmalıdır.
3. Cihaz|a birlikte verilecek olan rotor çeşitleri ve çöktiirme gücü değerleri aşağdaki gibi
olmalıdır:

i.24 x |.5-2.0 ml sabit açılı mikrorotor (min hız: l5.000 rpm,) ;

ii.8x 0.2 ml Pcr Stribi sabit açılı mikrorotor (min hız: l4.0O0rpm);
iii.l2x 5 ml sabit açılı rotor (min hız:l6.500 rpm)

4. Cihaz'ın kontrolü dokunmatik ekran üzerinden gerçekleştirilebilmelidir.
5. Cihaz; rotorun yavaşça hızlanrnası ve freırlemesini sağlayan "Soft Ramp" fonksiyonuna sahip
olmalıdır.
6. Cihazın rotoru üzerinde tiip yerlerini belirten numaralandırma sistemi bulunmalıdır.f w g



7. Clhazda zamanıvehızı (RPM veya "RCF" değeri) gösteren dijital ekran olmalıdır ve bu
değerler ekrandan takip edilebilmelidir.
8. Cihazda takılı olan rotor dokunmatik ekran üzerinden seçilebilmelidir.
9. Cihaz programlanabilir olmalı, toplam 40 program hafizası olmalıdır.
l0. Cıhazda ön soğutna fonksiyonu bulunmalıdır.
1 l. Cıhazda elektronik kapak kilitleme özelliğ olmahdır
|2, Cihaz dengesizlik (imbalance) algılamalı ve bu durumda sistemi durdurmalıdır
13. Cihaz aşırı hız koruma güvenlik sistemi bulunmahdır.
14. Cihaz aşın ısr koruma güvenlik sistemi bulunmahdır.
l 5. Cihaz kompakt yapıda olmalı, fazla yer kaplamamalıdır, cihazn ölçüeri maksimum (g x d x y)
30 x 50 x 35 cm boyutlannda olmalıdır.
16, Cihazın kontrol paneli önde olmalı ve butonlar vasrtasr ile çahştırılmalıdır.|7. Cıhazda kısa süreli çahşmalar için " short spin" tuşu ayn olarak bulunmalıdır.
l8. Cihaz 230Y 50Hz şebeke ceryanı ile çahşabilmelidir.
l9. Firmalar, teklif ettikleri ürünlerin özellikleri hususunda basılı/dijital (online) orjinal kataloglan
üzerinde "Teknik Şartııameye Madde Madde " cevap vermelidir, verdikleri cevaplar, basılı/dijital
(online) orjinalkataloglanveyakullanrm talimatlanüzerindegörünmeyen fırmalannverdikleriteklifler
değerlendirmeye alınmayacakhr.
20. Teklif veren firm4 ürüntin kullanrmı, bakımı ve olası anza|arıngiderilınesi konusundakendi
eğtilmiş personeli ile idarenin belirleyeceğ sayıda personele ücretsiz eğtim verecektir.
2l. Teklif veren firma idarece belirtilen yerde ürünün montajıru ücretsiz yapmalıdır ve tiim
malzeme ve aksesuarlan çalışır durumda teslim etmelidir.
22. Teklif veren firma, ürüntin fabrikasyonve işçilik hatalarırıa karşı ilk 2 yıl ücretsiz garanti
vermelidir. Garanti süresi bitiminden itibaren 8 yil siae ile ücreti mukabili yedek paıça ve teknik servis
garantİsİ vermelİdİr.

10. BENCH ToP MİKROSANTRİFÜı rExxİx ŞARTNAMESİ (3 ADET)
1. Cihaz masa üstti tipte olmahdır.
2. Cihazın maksimum hzı en az 16.500 rpm ve maksimum çöktiirme gücü en az 20.620 xg
olmahdır. Cihazda istendiğnde "ıpm" istendiğnde ise "RCF" değerleri giril;bilil olmalıdır.
3. Cihaz|a birlikte verilecek olan rotor çeşitleri ve çökttirme gücü değerleri aşağdaki gibi
olmalıdır:

i.24 x 1.5-2.0 ml sabit açılı mikrorotor (min hız: 15.000 rpm,);
ii.Sx 0.2 ml Pcr Stribi sabit açılı mikrorotor (min hz: l4.ObOrpm);
iii.l2x 5 ml sabit açılı rotor (min hız: l6.500 rpm)

4, Clhaz'ın kontolü dokunmatik ekran üzerinden gerçekleştirilebilrnelidir.
5. Cıhaz; rotorun yavaşça hzlanınası ve frerılemesini sağayan "Soft Ramp" fonksiyonuna salıip
olmalıdır.
6. Cihazın rotoru üzerinde tiip yerlerini belirten numaralandırma sistemi bulunmalıdır.
7 , Cihazda zamanı ve hızı (RPM veya "RCF" değeri) gösteren dijital ekran olmalıdır ve bu
değerler ekrandan takip edileb ilrnelidir.
8. Cıhazda takılı olan rotor dokunmatik ekran üzerinden seçilebilmelidir.
9, Clhaz programlanabilir olmalı, toplam 40 program hafizası olmalıdır.
l0. Cıhazda ön soğutma fonksiyonu bulunmalıdır.
1 1. C|hazda elektronik kapak kilitleme özelliğ olmalıdır
12. Cihaz dengesizlik (imbalance) algılamalı ve bu durumda sistemi durdurmalıdır
l3. Cihaz aşın hız koruma güvenlik sistemi bulunmalıdır.
|4. Cihaz aşırı ısı koruma güvenlik sistemi bulunmalıdır.
15 Cihaz kompakt yapıda olmal-ıı, fazlayer kaplamamalıdır, cihaan ölçtileri maksimum (g x d x y)
30 x 50 x 35 cm boyutlannda olmalıdır.
l6. Cihazın kontrol paneli önde olmah ve butonlar vasıtası ile çahştınlmalıdır.17, Cihazda kısa süreli çahşmalar için "short spin" tuşu ayrı olarak bulunmalıdır.
l8. Cihaz230Y 50Hz şebeke elektriğ ile çalışabilmelidir.
19. Firmalar, teklif ettikleri ürünlerin özellikleri hususunda basılı/dijital (online) orjinal kataloghn
üzerinde "Teknik Şartnameye Madde Madde" cevap vermelidir, verdikleri cevaplar, basılı/dijial



(online) orjinalkataloglanveyakullanrm talimatlanüzerindegörünmeyen firmalannverdikleriteklifler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
20, Teklif veren firm4 ürüniin kullarumı, bakımı ve olası anza|anngiderilmesi konusundakendi
eğtilrniş personeli ile idarenin belirleyeceğ sayıda personele ücretsiz egitlm verecektir.
2I. Teklif veren firma idarece belirtilen yerde ürünün montajıru ücretsiz yapmalıdır ve tiim
malzeme ve aksesuarlan çalışır durumda teslim etmelidir.
22, Teklif veren firma, ürüniirı fabrikasyon ve işçilik hatalanna karşı ilk 2 yıI ücretsiz garanf
vermelidir. Garanti süresi bitiminden itibaren 8 yıl siire ile ücreti mukabili yedek parça ve teknik servis
garantisi vermelidir.

1 1. YÜKSE K H.Izıu soĞuTMAu NtiKRosaNrnirüı TEKNİK şARTNAMEsİ ( 1 ADET)1. Cihaz masa üstii tipte ve soğutmalı olmalıdır.
2, Cihaz mikrolitre seviyesinde ayınm yapmalıdır.
3. Cihazın maksimum hızı en az 17 .500 rpm, ve maksimum çöktiirme gücü en az 30.130 x g
olmahdır.
4. Cihazla birlikte kullarulabilecek olan ve istendiğnde opsiyonel olarak verilecek rotor çeşitleri
ve çökttirme gücü değerleri aşağdaki gibi olmalıdır:

- 30 x 1.5-2.0 ml sabit açılı mikrorotor (max hz: l4.000 rpm, 20.8l 7xg)
- 48X1.5-2.0ml sabit açılı mikrorotor (l8.2lOxg,l2.700rym) -'
- 24 x |.5-2.0 ml sabit açıh mikrorotor (max hız: l 7.500 rpm, 3 0.130xg)
- 24 xkit, filtreli tiip mikrorotor (max hız: 13.200 rpm, l9.090xg)
- l8 x cryo ttip rotor (max hız: 8.900 rpm, 8.324xg)
- 6 x l5l50 ml falcon tiip rotoru (maxhız:1.830 rpm,1.745xg)
- 2 x microtiter plate rotoru (maxha:4.680 rpm,2.204xg)

1 Cihaza istendiğinde RPM istendiğnde ise "g" değerleri girilebilir olmalıdır.6- Cihaz maksimumhızına l4 sn içerisindeulaşabilmeli ve ıİaksimum hızından l5 sn içerisinde
durma pozisyonuna geçebilmelidir.
7. Cihazın rotoru üzerinde tiip yerlerini belirten numaralandrma sistemi bulunmalıdır.8. Cihazın frenleme sistemi otomatik tip olmalıdır.
9 - Cıhazda Zamanı ye rpm'i veya "g" değerini gösteren dijital ekran olmahdır ve bu değerler
ekrandan takip edilebilmelidir.
l0. Cihaz istendiğ anda frenlenebilir özelliğ
geçebilmelidir.
|l. Cihaz frekans kontrol tipinde hareket tekniğne sahip olmalıdır ve kömür firça sistemi
olmamalıdır.
|2. Cihazda rotor tanıına özelliğ otomatik olmalı, rotor değştirildiğnde cihaz rotoru
tanıyabilmelidir.
13. cihaz programlanabilir olrnalı, en az 50 program hafizası olmalıdır.
l4. En Çok kullanılan 5 program için cihaz üzerinde hızlı erişim tuşlan bulunmalıdır.
l5_- Cihazda soğutma -l l oC ile 40 oC arasrnda ayarlanabilirolmalıdır.
16- Cihazd,a, tarih ve zaman önceden kurulabilir öİelliğ olmalı, böylece istenen zaıınndac1ıaz
so ğutulmu ş ve ç ahşmay a hazır v aziy ette o lmalıdır.
17. C|haz kullanılmaüğ dururrılarda enaz 8 saat içinde kendi kendini kapatabilir özellikte olmal1
bu sayede kompresör ömründen ve enerjiden tasamıf edilınelidir.
l8. Cihazda, soğutrna özelliğnden dolayı oluşan su ve nemin kurufulması özelliğ olmal1 bu
sayede nem sebepli korozyon engellenmiş olmalıdır.
19. Cihazın zamanlaycısı,30 saniye ile 99:59 sa. arasında ve sürekli çalışma modunda
ayarlanabilir olmalıdır.

|!. C!\azkomPaktyapıdaolmalı, fazJayerkaplamamalıdır,cihazınölçüerima:< (gx dx y )38 x64 x 29 cm boyutlannda olmalıdır.
2l. Cihazın ses düzeyi 54 dB altında olmalıdır.
22. Clhazın kumanda paneli önde olmalı ve butonlar vasıtası ile çalıştınlmalıdır.
23. cihazda kısa süreli çalışmalar için "short" spin tuşu bulunmaııdır.
24. Cihaz ses ve vibrasyondan yalıtılmış olmalı, korosif ajanlara karşı koruyucu dayanıklı robust-
Plastikten ve metal kısırnlan paslanmaz çelikten rotoru ise aliiminyumdarı imal edilıniş olmahdır.

olmalı, istendiğ anda hızh hareket modrııa



25. Clhaz 220Y 50Hz şebeke ceryanı ile çahşabilmelidir.
26. Cihazilebirlikte l Ad,24x 1.5-2.0mlsabitaçılımil«orotor(maxhız: l7.500rprrı,30.13ox9
verilecektir.

27 , Fimalar, teklif ettikleri ürünlerin özellikleri hususunda basılı/dijital (online) orjinal kataloghn
üzerinde "Teknik Şartııameye Madde Madde " cevap vermelidir, verdikleri .erapla., basılı/dijial
(online) orjinalkataloglanveyakullanrm talimatlanüzerindegörünmeyen firmalannverdikleri teklifler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
28. Teklif veren firm4 ürüntin kullanımı, bakımı ve olası anza|anngiderilmesi konusundakendi
eğtilmiŞ Personeli ile idarenin belirleyeceğ sayıda personele ücretsiz İgitl- verecektir.29. Teklif veren firma idarece belirtilen yerde ürünün montajını üİretsiz yapmalıdır ve tiim
malzeme ve aksesuarları çalışır durumda teslim etmelidir.
30. Teklif veren firma, ürüniiıı fabrikasyonve işçilik hatalarına karşı ilk 2 yıl ücretsiz garanti
vermelidir. Garanti süresi bitimindenitibaren 8 yıl stlre ile ücreti mukabili yedekparçaveteknik servis
garantisi vermelidir.
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