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MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Sayı   : 98060365-934.01.11- 
Konu : Teklif Mektubu

İLGİLİ FİRMALARA

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi, "2010K121150" nolu projenin  ihtiyacını karşılamak üzere Mal/Malzeme/Hizmet 
alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında 
Yapılacak İhalelere İlişkin Kararın 21/d bendine göre satın alacaktır. 

 
Söz konusu alıma ait birim fiyatları içeren teklifinizin (KDV hariç) 24.12.2018 saat 

16:00'ya kadar Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi'ne veya  
(bap@artuklu.edu.tr) adresine bildirilmesini rica ederim.

e-imzalıdır
Doç.Dr.Ömer BOZKURT

Koordinatör

S.N Malın/Malzemenin Cinsi Teknik Özellikleri Miktarı Birim 
Fiyatı Tutarı

1 Türevlendirme Cihazı Teknik Şartname Ekte 
Sunulmuştur. 1

2 Laboratuvar Tipi Blender Teknik Şartname Ekte 
Sunulmuştur. 1

3 Mikro Plate Okuyucu Cihazı Teknik Şartname Ekte 
Sunulmuştur. 1

 TOPLAM TUTAR:
KDV TUTARI:

GENEL TOPLAM TUTAR:

Teklifi veren Firma
Kaşe/İmza,

Evrak Tarih ve Sayısı: 12/12/2018-E.4010

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Mevcut Elektronik İmzalar
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EK:

lfrtKNiK $ARTNAMELER

l.Tiirevlendirme Cihazr Teknik l$artnamesi
1. Aflatoksinlerin HPLC ile analiizinde kullanrlmak tizere tiretilmig olmahdrr.
2. Aflatoksin analizlerinde Aflatoksin Il1 ve Gf i tiirevlendirme amacl ile kullamlacaldrr.
3. Aflatoksinlerin ttirevlendirilrnLesi oda srcakhgrnda siiratle (reaksiyon stiresi yaklaqrk 4

saniyedir) gergekleqtirmelidir.
4. Aflatoksin anal_izlerinde ytlkrsek geri alma oranlan ve dugtik teghis limitleri yiiksek

kesinlikte stirekli olarak sallarnahdrr.
f,.

6.
7.
8.

Ballantr kablolarr ve gtig kaynLa[r ile birlikte teslim edilmelidir.
1 adet yedek membran ile birdikte verilmelidir.
Patentli tirtin olmahdrr.
Teklif verecek firmanm tiretici firmil tarafindan veya tilkedeki dalrtrcrsr firma tarafin4an
verilmiq satrq yetki belgesi bulunmah ve bu belge teklif ile birlikte sunulmahdrr.

2. Laboratuvar Tipi Blender Telimik $;artnamesi
1. Blender iki ayn hrzda ayarla:narbilir ozellikte olmah, driqtik hrz olarak 18.000

devir/dakika; yriksek hrz olaralk da 2i2.000 devir/dakika hrz sallamafidrr,
2. Blender patlamaya kargr dirent;li ve lcapakh 1 lt' lik paslanmai gelik katrr ile beraber

saflanmahdrr.
3. Blender kabmrn iginde brgak seti monte edilmig olmahdrr.
4. Blender 220V I 50Hz ile gahgmahdrr.
5. Teklif verecek firmarun iiretici firma tarafindan veya Ulkedeki dalrtrcrsr firma tarafindan

verilmiq satrg yetki belgesi bulunmah ve bu belge teklif ile birlikte sunulmahdu.

Her cihaz igin mtinferit teknik garlnamerleki dzellikler gegerli olup, ttim cihazlar igin istenen
ortak rizellikler agagrdaki gibidir.

3. Mikro Plate Okuyucu Cihazl lleknih gartnamesi
1. Teklif sahibi satrg yetki belg;er;ine sarhip olmah ve bu belge teklif ile birllikte verilmelidir.
2. Cihaz ekrana sahip olmahdrr.
3. Cihaz agrldrktan soffa 1-4 dalcika iginde dlgiime hazrr halde olma|drr.
4. Clhaz 96'hk standart elisa plal<asrm 5-30 saniye iginde okuyabilmelidir,
5. Clhaz 400-750 nm arasr dalga. boyurnda 6l9tim yapabilmelidir.
6. Cihaza en az 4 adet filtre yerlegtirilebilmelidir.
7. Cihazla birlikte tercihe bafh olarali en az 3 adet filtre ( 405nm -450 nm- 490-nLrn-620

nm) ile birlikte teslim edilmelidir.
8. Clhaz 96 well ve 384 well mikroplate bagta olmak tizere en az 2 farkh well mikroplate

tipi dlgebilmelidir.
9. Clhaz test sonuglannt flash berlle[e illmayr sallayan <izellikte olmahdr.
10. Cihazrn Igrk kayna[r Kuartz-tLalojerr veya Tungsten-halojen lamba olmahdrr.
ll. Clhaz qehir gebeke elektrifi ile gahqmahdrr.
12. Clhaz galkalama dzellilirre sahip olmah ve farkh mod'ta veya farkh hrzleuda

ayarlanabilmelidir.
13. Cihaz * 50oC'e kadar ortam srcakhilrnda gahgabilir olmahdrr.
14. Cihazher marka kite adapte edilebil.meli, agrk sistem olmahdrr.



1 5. Cihaz kalibrasyon e[rilerini hafizasrnda saklayabilmelidir.
16. Crhaz, firma teknik servis personelleri tarafindan kurulmah ve teknik servis hizmetleri

verilmelidir.
17. Cthann teslimiyle beraberveya idarece belirlenecek ileriki bir tarihte firma tarafindan

cihaan kullanrmr ve bakrmlyla ilgilii e[itim verilmelidir.
18. Cihaz tiim test analizlerine uygun bir software igermeli ve bu software cihazla birlikte

saflanmahdrr. Software IBIM uyumlu ttim PC'lerde gahqrr rizellikte olmahdrr. Cihazrn
bilgisayar ve yazrcr ba[lanLtrsr igirr gerekli tiim aksam clhazla birlikte saglanmahdrr.
Clhazla birlikte 1 adet bilgisralgar verilmelidir.

19. Clhaz kendi hafizasrnda en az 40 ter;t protokolti ve sonucu kayrt altrna ahnabilmelidir.
20. Clhann2 yl garantisi olmalhclrr. Firma cihazr iireticiden almmrq rslak irmzah garanti

belgesiyle teslim etmelidir.
2l. Firma cihann 10 yrl boyunca yedek parga teminini yaprlabilmelidir.
22. Clhann ilgili ISO kalite belge,si bulunmah ve bu belge teklif ile birlikte sunulmahdrr.
23. Teklif sahibi firma TSE onay'lt satlg soffasr hizmet yeterlilik belgesine sahip olmah ve

bu belge teklif ile birlikte su'nrulmahdr.
24. Cihann CE ve RoHS belgeleri olmah ve bu belgeler teklif ile birlikte sunulmahdrr.
25. Teklifi kabul edilen firma cihitzt 6-8 hafta arah[rnda teslim etmelidir.
26. Clhazla beraber iiretici tarzrfindan hazrlanrrrq ve cihazrn dzelliklerirri gcisteren bropiir

teslim edilmeli ve yukanda teknik b,elirtilen teknik cizellikler bu brogiirde bulunmahdrr.
27. Clhaz Uzak Dogu menqeili olmamahdrr (Japonya harig).

GEI{EL $ARTLAR
L. Teslim edilecek cihazlar orijiinal vr: kapah ambalajrnda olmaLdrr. Cihazlar daha rince

kullanrlmamrq olmahdrr.
2. Cihazlar Mardin Arhrklu tlniverr;itesi Merkezi Araqtrma Laboratuvannda monte

edilecektir.
3. Clhazlar belirtilen adrese nalcl:iyesi, nakliye sigortasr iqlemleri ve montajr firma tarafindan

sa[lanacaktrr.
4. Nakliye ve kurulum srasrndia,oluqab,ilecek her ttirlii maddi hasar firmaya aittir.


