
Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı BİYOLOJİK İNDİKATÖR İLE
BiyoLoJiK ENKüBATöR ciHAz(oKtIytJCU) ALIMI işi işi 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunun 22i)
maddesi kapsaınuıda alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fıyatının lll09l20l9 tarih ve
saat l2:00'a kadar hastanemiz satrn alma birimine elden teslim edilmesi yada di}ıadindh@ernail.com
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AĞRI vALiLiĞi

AĞRI ir saĞrır vrününrüĞü
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921537
KONU : Teklife Davet

09l09l20l9

Teklif Mektubu Davet

adresine göndermenizi rica ederim.
Bilgilerinize aız ederim.
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NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayra ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
_ Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve dtizeltıne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Malın tiirtine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 giln içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edi[mektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.

Biıgi için: Adres: Göl Matı.9 nolu kiıme evler no:3/Diyadin / AĞRI : Tel : O 472 51l 24 76

Faks : 0 472 5l l 27 36 e-mail : di},adindh@gmail.com
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niyoı,ori« inıoirerön nuııan ororıevı iciN rprııir şanrNaımsi

l. Geobacillııs stearothermophilus sporu içermelidir.

2. ISO l l 138'in gerekliliklerini karşılamahdır.

3. Bu uygunluk TS EN ISO l8472ye uygun ilretilmiş resistometre raporlan ile doSulanmış olmalı ve

bu raporlar teklif dosyasında bulunmalıdır

4. Biyolojik ölilmiln gerçekleştiği durumda negatif (-) sonucu, biyolojik öliimün gerçekleşmediği

durumda pozitif 1+; sonucu kesin olarak en geç 5 saat içinde gösterebilmelidir.

5. Özel cam tiip içinde besiyeri içermelidir.

6. Sterilizasyon işleminden sonra cam tiip bastırılarak kırılmalı, spor besiyeri ile temas ettirilınelidir.

7. Bakteri filtresi tiipih kapağındaki etiket iDerinde yer almahdır.

8. Tüpün kapağının üst kısmında, indikatörü otomatik okuyucudan çıkarmadan rahatlıkla

görülebilecek şekilde yerleştirilmiş, işlem görmüş ve görmemiş indikatörleri ayırt edebilmek için

buhma maruziyet sonrasında pembeden kahverengiye dönen kimyasal indikatör yer almalıdır.

9. Tüp üzeçindeki etikette son kullanma tarihi bulunmalıdır.

10. Hastaneye teslim tarihinde en az bir yıl miyadlı olmalıdır. Kullanılamayan ancak miyadı üç aylık

olan indikatörler bir yıl miyadlı olanlar ile değiştirilmelidir.

1l. Normal oda şartlannda (l5-30"C,Yo35-60 nem) saklanabilmelidir.

12. Biyolojik indikatörler ile beraber otomatik enkübatör ve okuyucu verilmelidir.

13. Bu cihaz|at kalibre olmuş olmah ve belgeleri sunulmalıdır.

14. Otomatik okuyucuda en az sekiz adet biyolojik indikatör yuvası bulunmalıdır. İnktlbatOr üzerinde
, bulunan her bir kuyu içine yerleştirilen biyolojik indikatör tiipiinü insan hatasına yer vermeyecek

şekilde otomatik olarak algılamalı, indikatöriin doğru yerle$irildiğini, düzgiin şekilde kapatıldığını,

besi yeri ampulüniin kırılmış olduğunu ve spor ile temas ettiğini kontol ederek okumayı başlatrıalı

ve problem tespiti durumunda hata alarmı vermelidir.

15. İnkübatör tizerinde her bir kuyu içerisinde indikatör tiipü içerisindeki besi oıtamının kınlması

esnasındaıçalışanların yaralanmasını engelleyeoek bütiinleşik kıncı mekanizma bulunmalıdır.

16. Otomatik okuyucu aktif Geobacillus stearothermophilus sponınun iirediğini en geç beş saat içinde

saptayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

17. Otomatik okuyucu tek başına kullanılabileceği gibi internet ve intranet ağ yapılan üzerinden takip

edilebilme özelliğine sahip olmalıdır.
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18. Otomatik okuyucu sonuçlan kaydetrıeli ve 100 biyolojik indikatör test sonucunu hafızasında

tutabilmelidir.

l9. Başarılı ve başansız sterilizasyon otomatik okuyucunun d|iital ekranında net olarak belirtilmelidir.

20. Otomatik okuyucunun mevcut sıcakhğı d[|ital ekran iizerinden takip edilebilınelidir.

2l. Otomatik okuyucu her bir kuyu için kalan stireyi sürekli olarak göstermelidir.

22. Otomatik okuyucuların sorunları ilgili firma tarafından en faz|a 48 saat içinde giderilmelidir. Bu

süre içinde hastanemiz kullanımına yedek cihaz verilmelidir.

23. Üremenin beş saatten erken saptanması tercih nedenidir.

2a. Biyolojik indikatör 50 adet olmalıdır.

25. Biyolojik enkübatör cihazı(okuyucu) l adet olmalıdır.
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