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Sayı: O O
Konu: STER İLİZA SY O N  BİR İM İ İH TİY A C I O LA N  ETİLEN O K SİT  B İY O L O JİK  V E K İM Y A SA L  İN D İK A TÖ R  
A LIM  İŞİ

S ay ın ............................................................................................................................

M üdürlüğüm üz ve bağlı b irim lerde kullanılm ak üzere aşağıdaki listede m iktarı ve birim i belirtilen 2 K alem  
m al/ hizm et 4734 Sayılı K .İ.K  'nun 22/d m addesine göre alım ı yapılacaktır. İlgili alım a ilişkin K D V  hariç birim  
fiyatınızı yazılı ve tasdikli o larak  26.02.2021 günü saat 1 LOO’e kadar Patnos D evlet H astanesi Satın A lm a B irim ine 
gönderilm esi/teslim  edilm esi hususunda;

G ereğini rica ederim

İdari

İ H T İ Y A Ç  L İ S T E S İ

M üdürü

S.No M alzem e Adı M iktar B irim i B irim  Fiyatı T oplam T utar

1 ETİLEN OKSİT STER1LIZASYONU 
İNDİKATÖRÜ BİYOLOJİK 200 Adet

2 ETİLEN OKSİT STERILIZASYONU 
İNDİKATÖRÜ KİMYASAL 500 Adet

Son T eklif  V erm e Tarihi: 26 .02.2021 g ü n ü  s a a t  1 LOO’e T ek li f  V erm e gün ve saat ine  göre  fax/mail ile gönderileb ilecek  

asılları elden yada kargo/posta  yolu ile teslim edilmelidir . (patnosdh@hotmail.COm)
1 -Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Flizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler 
değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartlan aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasmdan sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot 
ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TİTUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas 
almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme 
yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.
9-İdaremiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış sonrası 
hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.
10-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.
Not:l-M al teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir. _ _______
FİRMA-KAŞE

İMZA
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T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI 

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 

Patnos İlçesi Devlet Hastanesi

1. Bacillusatrophaeus (Bacillussubtilis) sporu içermelidir,
2. %100 ve karışımlı Etilen Oksit sterilizatörlerinde kullanılmalıdır,
3. Biyolojik ölümün gerçekleştiği durumda negatif, gerçekleşmediği durumda pozitif sonucu en 

geç 4 saat içinde gösterebilmelidir.
4. Kuru strip ve medyayı muhafaza eden tüp propilen olmalıdır,
5. Medya özel cam tüp içinde ve indikatör sistemi içermelidir,
6. Tüp üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ve lot numarası ve kimyasal indikatör şeritli 

etiket bulunmalıdır,
7. Yetersiz sterilizasyon (aktif Bacillussubtilis varlığı) ve yeterli sterilizasyon için inkübatörün net 

anlaşılır uyarı sistemi olmalıdır.
8. Pozitif kontrol (etilen oksit sterilizasyona maruz kalmamış indikatör) sonucu en geç bir saat 

içinde değerlendirilebilmelidir.
9. Normal oda şartlarında (15-309C, %35-60 nem) saklanabilmelidir,
10. ISO 11138-1, ISO 11138-2 Standartlarına uymalıdır. Bu uygunluk TS EN ISO 18472uygun 

üretilmiş resistometre raporları ile doğrulanmış olmalı ve bu raporlar teklif dosyasında 
bulunmalıdır.

11. Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır. 2 (iki) yıldan daha az miadlı ürün 
getirenler için son kullanma tarihine 2 ay kala firma yeni miadlı ürünle değiştirmeyi taahhüt 
etmelidir. Ürünün ikinci yarısı, ürünün tesliminden iki yıl sonra teslim edilmelidir.

12. Bir adet otomatik, orijinal ve kalibre, okuyuculu ve alarm sistemine sahip, valide edilmiş 
inkübatör cihazı ücretsiz olarak verilmelidir.

13. Kalibrasyon ve validasyon raporu teklif dosyasında sunulmalıdır.
14. İhaleyi alan firma hastanemiz sterilizasyon ünitesinde cihaz üzerinde en az bir saat ilgili sağlık 

personeline eğitim verecektir.
15. İnkübatör cihazı ile biyolojik indikatörler birbirine uyumlu olmalıdır.
16. Biyolojik indikatörler hastanemizde bulunan etilen oksit (AXSS E.O GAS Sterılızer/Aerator) 

cihazında kullanılabilmelidir.
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ETİLEN OKSİT ÇOK PARAMETRELİ KİMYASAL ÎNDİKATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çok parametreli olmalı, gaz konsantrasyonu, zaman, sıcaklık ve RH (relatif
nem) parametreleri hakkında ayrı ayrı bilgi verebilmelidir

2. Maruziyet süresine göre kademeli olarak renk değiştirmelidir,
3. Kimyasal İndikatörlerin beraberinde, kademeli olarak renk değiştirmeyi açıklayan, sorun

varsa sorunun kaynağını anlatan ve tüm personelin kolayca sonucu okuyabileceği "Renk
Değişim Tablosu" ücretsiz olarak temin edilebilmelidir,

4. İndikatör üzerindeki mürekkep dağılmamalı ve bulaşmamalıdır.
5. Sterilizasyon sonrasında renk değişimi en az 6 ay sabit kalmalı, kayıt olarak saklanabilmelidir,
6. Paketin üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
7 Normal oda koşullarında (15-30°C, %35-60 nem) saklanabilmelidir,
8. Her paketin dışında indikatörleri dış etkenlerden koruyacak jelatin kaplama bulunmalıdır,
9. ISO 11140-1 Standardı Class D sınıflarına uygunluğu bulunmalıdır,
10. Teslim tarihi itibarı ile en az 4 yıl miadlı olmalıdır.
11. Kimyasal indikatörler hastanemizde bulunan AXSS E. O GAS Sterılızer/Aerator cihazında 

kullanılabilmelidir.

ELKUŞ


