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Bilgilerinize arz ederim.

idari ve Hizmetler

i

}?r,-ffi en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veYa görevlilere verilmesi

gerekmektedir.
_ Teklifle( rakam veyayaLile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir,

_ Eksik doldurulan ur"rİ,.a. raz,nt, siıinti ve dtızeltrıe yapıtan tektifler değerlendirmeYe alınmaYacaktır,

_ Malın tiirüne go." uBB Kodu ve suT Kj;b"İi.tİİ."v"n teklifler değeilendirme dıŞı bırakılacakİır,

- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır, 
._

_ N*un" ıstenlıaıgi oı.aırori"ilif mektubu ile numune de sunulacaktır,

_ _ Alımlar http://www.aEiihate.gov.trle-posta-"ji".ıiagı Valiliği İhaıe Yönetim Sisteminden de ilan

edilmektedir.
_ eır. konusu cihaz ise eğitimi sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır,

_ e_posta adresiniz ,atİn a[muva r"iıirr" tiim alımtar e_posta üierinden de ilan edilmektedir,

Miktır BirimiAdıMalın /Sıra No
ADET1

VAIİDASYONU PERFORMANS
AlANHvAc

HıZMETAtıMl

ı

cinsi ve miktarı

ihale Kanunun 22tD maddesi kapsamında alınacak olup;

ALAI\ı
Kamu

söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam

fiyatının 20l08l202l tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma elden teslim edilmesi yada

diyadindh@gmail.com adresine göndermeni zi rİca ederim.
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SAĞUr BAKANLİĞİ

ıĞnı lı. sıĞıır ıııüoünıüĞü

Diyadin Devlet Hastanesl

xvıc slsreıvıl /rgu|z ıııır vııloısvoı|u PERFoRMAırs ıİrcıerolnuısl(pal TErrlx şınrırıuıesl

l-(Ot{U:

Diyadin devlet Hastanesinde bulunan 1adet Ameliyathane; söz konusu alanların havalandırma(HvAc)

şartlannınstandartlardahilindeolduğununkontro|edilmesigerekmektedir.UygunluğuntespıtıiçinlSo
146ıl4ve DıN 1946_4 standartlarına göre ,havalandırma(HVAC) performans testleri'yapılacaktır,

2.l-Yukarıda sayısı bellrtilen alanlann standartlardaki değer|ere uygun olarak çalışır vaziyette bu|undurulmasını

teminiçinfirmapersonelitarafındanyapılacakölçümleme,muayene,testvedeneylerdir.

2.2_yapılacak olan test ve ölçümlerde ku|lanılacak her türlü malzeme( temizlik malzemesi, alet ekipman, cihaz

vb..)firmatarafındanteminedilecekvebununiçinherhangibırücrettaıepedilmeyecek.

2.3_Yapılacak test Ve ölçümlerde lSo 146ı14 ve DlN 19464 veya eşdeğeri standartlarda belirtilmiŞ olan değer|er

2€Ei{EL ŞARTIAR:

ve bilgiler referans olarak alınacakır,

belirtilecektir

2.S_Test ve ölçümlerden önce, test yapııacak alanlar hastane personeli tarafından temizlik ve dezenfeksiyon

yapılarak teslim edilecektir,

2.GFirmapersonelitestveölçümlerdehastanehi|enkurallarıvebio-güvenlikprensiplerikonusundagerekli
tedbirler alarak çalışacaKır,

2.7.Testveölçümhizmetisırasındaidaretarafındangörevlendirilmişbirpersonelfirmateknikpersonelinetüm

2.4_Test ve ölçüm yapılan a|an|arda tespit edilen teknık uygunsuzluklar ve bunların giderilmesine yönelik

alınması gereken tedblrler, firma tarafından idareye teslim edilecek olan test ve ölçüm raporu içerisinde

çalışmalarda refakat edecekt'r,

2.8_Test ve ölçüm raporları sadece hastane yönetimi tarafından ku|lanılabilecektir. Hastane yönetiminin yazılı

onayları olmaksızın hıçbır şekilde bu raporlar çoğaltılmayacak veya üçüncü şahıslara yazı|ı olarak

verilmeyecektir.

2.g_Test firması ve muyeneyi gerçekleştirmekten sorumlu personeli, muayene ett'kıerı malzemelerin

tasanmcısı, imalatçısı, montaicısı, satın ahcısı, sahibi kullanıcısı veya bakımcısı, nede bu kesimlerin yetkili

temsilcisi olmamahdır,

2.10_ Firmanın testler içın kul|anacakları cihazlar standartlara uygun olara günceltarihli kalibre edilmiş

olacaktır.
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3.TEruİı(şARTIAR:

3.ı HEPA FıITRE sızDıRMAzu(TESfl:

l-Terminal HEPA FıLTRE nin sızdırmazlık testlerinin uygulama prosedürü 159 1ı$aal3 standarüna uygun olarak

yapılacak ve "test raporlarında sunulacak belgeleı/' standardın belirlediği minimum gereklilik|eri sağlaYacaktır.

2-teste tabi tutulan terminal HEpA filtrenin test rapor sonuçlarında her bir fitrenln bulunduğu oda, hepa filtre

numarası belirtilecektir.

3- sızdırmazlık test sonuçıarın da kaçak tespit halinde, kaçağın sebebi ve yeri an|aŞılır bir ifade ile belirtilecektir.

3.2- sıNıF ıa oÜşÜx rÜRBüıAilsu AKışAN (ıFT/DTAı sAHlp oRcArlzısvoır oDAlARli{ıil TCsir,ERİ

(>3.2ox3.2o veya ameliyat ekibini, ameliyat masasını ve alet masalarını kapsadığı pozisyon anelizj ile ispatlanmış

kısmen küçültülmüş düşüş türbülanslı akışa sahip üniteler için 8erçekleştirilir.)

t- DTA ünitesi altında uygulanan testler DıN EN1946-4 standardına uygun olarak Yaplİacak ve test

raporlarında sunulacak belgeler stantardın minimum gerekliliklerinin sağlaYacaktır.

2- DTA ünitesinin 15 cm a|tında minimum 30 cm lik grid]erle bölünmüş olarak havca hızı ve hız dağılımı

ölçümü ve hava debisi tespiti yapılacak, test sonuçıarl standarta uygun olarak yorumlanacaktır.

Gridlere bölünmüş ölçüm sonuç detayı verilecektir,

3_ DTA ünitesi altında maximum 30 cm lik gridlerle hava üfleme sıcaklığı ölÇülecek ve ortalaması

hesaplancakiır.

4_ oda içerisine 4 farklı temsil noktasından ameliyat standart termal yükünde iken sıcaklık ölÇümü

yapılarak oda sıcaklık orta]aması alınacaktır,

5_ Üfleme sıcaklığı ve oda sıcaklığı arasında fark tespitini ve öngörülen mİniumum değerlerle

karşılaştırılması yapılacaktır.

G Konfor parametreıeri, yerden 1.75 metre yükseklikte ve ameliyat masası üzerinde en az 3 noktadan

(hava sıcaktığı,rölatif nem) ölçümü yapılacak ve DlN19464 e uygun olarak sonuçlarln Yorumu

yapılacaktır.

7_ DTA ünitesinin bağlı bulunduğu klima santrali çahşma özelliklerine göre operasyon odasının taze hava

miktarının tespit edilerek DıN EN 1945_4 E uygunluğu rapor edilecektir,

8_ operasyon odası ile komşu maheller arasında hava akış yönü testl DlN EN 1946-4 E uYgun olarak

yapılacaktlr. operasyon odası standart HVAC çalışması altında ıken, test aeresolü kapı üzerinde

minimum 3 noktadan uygulanarak akış yönü tespit edilecektır. Test raporunda aereso]ün uygulama

yerleri oda şartl belırtılecek ve sonuçlar stantarda uygun olarak yorumlanacaktır,

9_ operasyon odası kapısı açık iken operasyon odası asma tavan arası basıncının kontrolü YaPı]acak, test

şekli ve sonuçu rapor edilecektir.

10_ DTA a]tında ameliyat ışıkları kaldırıldıkian sonra (kaldırabilmesi mümkün olanlar) test aeresolü DlN EN

tg46-4e uytun olarak DTA ünitesinin altında uygulanarak çalışma mesafesine kadar aeresol akıŞının

düzgünlüğünü bozulup bozutmadığı tespit edııecek ve sonuç raparlanacaktır,

T.K
?q

Fuat
l6y,t



11- DTA altında ki ame|iyat ışıkları çalıştırılacak maximum ısınma durumuna getirlldiktan sonra LTF a|tında

5&150 cm aşağısından test aeresolü uygulanarak akış düzgünlüğü kontrol edilecektir. Gözlenen test

akış ya da ısınmanın akış ters etkisi varsa rapor edilecektir.

12- Korunmuş bölgenin en dış hatlarından 80 cm mesafeden ve yerden 1.2 merte yükseklite ve 4 tarafında

test aeresolü uygulanarak, aereso]ün korunmuş bölgeye giriş yapıp yapmadığı test edllerek

raporlanacaktır.

13- Duman görselleştirme testlerinin olumlu sonuçlanması koşulu ile yerden 1.2 metre yükseklikte

DlN194H standardına 8öre "türbülans şiddeti " veya alternatif olarak "korunma dereci" ölçüleri

gerçekleşti ri lecekti r.

3.3_ sıNıF lb TÜRBÜıANSıı, ı(ARışıK AKıŞtı (Tl(A):

Hava besleme veya düşük türbülanslı hava besleme tavanları (3m'<AK<9rrı'arası) değar|er steril alanlann

(sınıf 1-tüp bebek,kök hücre,TPN hazırlama üniteleri,an||o,kemikiliği ve sınıf 2 yoğun bakım üniteleri,izole

odalan) tesüeri:

1- o<ta içerinde uygulanan tesüeı DlN EN 1946-4 e uygun olarak yapılacak ve test raporlarında sunulacak

belgeler standardın minimum gerekliliklerini sağlayacaktır.

2- Terminal hepa filtre altında balometre ite doğrudan hava debisi Eçümü yapılacaktır. Sonuç

yorumlanacaktır

3_ 1.75 metre yükseklike ve ameliyat masası üzeıinde en az 3 noktadan konfor parametreleri öçümü

yapılacak ve DlN1946.4 e uydun olarak sonuSar yorumlanacaktır.

4- Terminat hepa fiüenin bağlı bulunduğu klima santrali çalışma özelliğine göre çerasyon odasının taze

hava miktan tespit edilerek DlN EN 19464 e uygunluğu tespit edilecaktir.

5_ Temiz alan|ar ile komşu maheller arasında hava akış yönü ve sonuç testi DlN EN1946-4 e uygun olarak

yapılacaktır. Oda kapısı açık iken asma tiavan basınçının kotsolü yapılarak test şekll ve sonucu rEıpor

edilecektir.

3.ıı- YEil ıDEN TEulzLEıUlE TEsTl (DıNLENil|E zAtANıN TEsPrd) :

1_ tüöülansh akış olan operasyon odalarında DlN EN1946-4 ve lSO 14644-3 standardında belirtilen prosedürlere

uygun olarak yapılacakhr.

2-parççıksayımları üfreme mesafeleri veya TDA ünitesini hemen altında yapılmayacaktır. Teste başlamadan

önce HVAC sistemi normal çalışır durumda olacaktır. Test numuneleıi 1.2 m yükseklikte alınacaktır.

3_ testin başlangıç ölçümünde operasyon odası sınıfıırda belirtilen 0.5 nanomeüe parçacık miklannın 100 katı

daha klrll konumda olmalıdır. Eğer gerekll klılillk yoksa aereso| üıeücl lle oluştıırulacaktır.

4_ ölçüm sonuçları test raporunda tarih bitgisi hallııde verilecEk sonuçlar DlN EN 1946-4 e uygun olarak

yorumlanacaktır. ( sınıf 1b operasyon adalannda 0.5 nanorııetre biiyük|üğünde parçacık kontasyonu 25 dk

içerinde 1:1(X) oranın da temizlenme etkinliği göstermeli, dinlenme durumunda partikül konsantrasyonu tekarlana

bilir şekilde 3500 partiküUm3 altında olmalıdır.

G Fuat
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3.5 PART|KOL sAYıtlı TESTI:

1- opDA içerinde uygulanan test lSO 14€9/-ı3 standardına uygun olarak yapılacak lSO 1464+1 standardına

uygun olarak test raporlarında sunuIacak veriler standartlann minimum gerekliliklerini sağlayacaktır.

2_ test edilecek temiz oda da numune alma yerlerinive sayısını temiz oda/böğenin alanı (m2) olarak değeıinin

karekökü olarak hesaplanacaklır.

3- partiküt sayımı gerçekleşürilmeden önca temiz odanın/bölgenin performans özellikleıine uygun olarak

çalıştırıldığı doğrulanmalıdır.

ı1_ partikül konsantrasyonu ortalama hesabı 2veya daha fazla sayıda numune alınan her numune alma

bölgesinde yapılmaidır.

5 - numune atma yeıi birden fazla ondan az ise yüzde 95 güvenlik üst limiti hesapı yapılmaİdır.

6 - panikül sayım testinl raporlanması;

a) Test açıklaması ve tarihikaydedilmelidir

b) Test edilen temiz oda ve ya bölgenin fiziki olarak yerlşim alan(ve gerekli olduğunda bilişik alanlar) net

bir şeki$e belirtilmelidir ve bütün ömakleme noktalannın koordlne edlldlğl teste özel bir taslak çiİm

olmalıdır.

c) Temiz oda ve ya bölgenin tSO sınıflama islemine göre tasarım kritederi kullanım durumu ve partikül

boyuüarı ile açıklamaIar balirtilmelidir.

d) Test cihazları tanımlanmalı ( adı, tipi, modeli, seri numarası,) ve güncel kallbrasyon sertifikaları rapor

içeıisinde yer almalıdır.

e) Etde edilen bütün öıçme noktalarına ilişk|n partikül konsanbasyon verileri hesaplamalar ve sonuçölara

ilişkin değeılendirmeler anlaşılabilir bir şekilde rapora ak|enmelidir.

ıı-ıSTENEN DÖKOilANLAR

4.1_ söz konusu testi ve ölçümleıi yapacak firma bu ölçüm ve tesüeri yapabilmek için amaliyathene temlz oda ve

yoğun bakımlar konusunda,Ts-EN_ıso/ıEc 17o2o çEŞlTLlTİPDEKİ MUAYENE KuRULuŞIARıNıN

çALışTıRıLMAı_ARı ıÇıN GENEL KR|TERLER VE ıso 1+eı+ seR|sl STANDARTı_ARA uYGUN TEMİZ oDA

VALlDAsyoNU, konusunda akreditasyon sertifikasına sahip ve ya uluslar arası akretide olmuş bir firmadan

eğitim sertifikasına sahip olmalıdır. Bu durum ispaüayan belgenin ihale esnasında sunulması gerekmektedir.

4.2- test ve Eçüm rapoıları ısO 14644 ve DlN 194&4 stıandardına uygun olarak hazıılanacak ve sadece 1 (bir)

nüsha olarak ıdareyo teslim edilecektir. Bütün raporlar en az 2(iki) yıl üze ile firma tarafırıdan saklanacak ve

istenildiği zaman ulaşılabilir olacaktır.

4.3 test rapodarında, test yapan firma, kişi, testin adı, tost taıihl belirtİlecektir.

4.4 uygulanan ıesı metodunun adı, uygu|ama prosedüriinün hangi standarda ( gerekli durumlarda ku|lanılan

eklerinde adın belirtilerek) göre yapıldığı belirtilecektir. Standardın tesÜn üaıihe gÖre an son varsiyonu

kullanılacaktır.

4.$ test edilen mahalin, ekipmanın adıan ve konumları açıkça belirtilecekıif. Test numunesi aİnan ııoktaların

koordinaüarı açıkça belirtilecek,geıekli ise prola üaerinde gösteıilecekür.

4.6_ test sonuçları ve sonuğarın ilgili otdukları standardın gereklerine gore yorumları yazılacaktır.
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4.7- testin yapıldığı anda mekan vo çevro koşulları için bilgiveritecek ( insan sayısı, aktivite, gerekliise oda

şrtları, dış hava şarüarı, vs...) ve oluşn özel şrüar varsa muüaka rapora yazılacaktır.

4.8, test raporunda kul|anılan test cihazlann adı, markası ve modeli beliıtilecak ve kultanılan cihaz|ar ilgili

standartlann istaüstiklerini kaşılayabilir özellikte olacaktır.

4.9- test iÇin kullanılan ekipmanlann kalibrasyon sertifikaları süresi, test üarihinde bir yılı aşmamış olmalıdır.

Kal|brasyon sertifikaları test raporu akinde beyan edilecektir.

5- MuAYENE TESTLER|NDE KuLIANıLAGAK clHAzLAR:

5.1- Hava akış hızı testinde en az 0,1 m/s hassasiyetiııde anemometre ve ya balomeüe kullanılmalıdır.

5.2- partikül sayımında kullanıIacak cihaz en az 50 LPM emiş debisine sahip olmalı ve 0.3{,$,1.G5.o_1o.o-

25.0. nanomelre büyüklüğünde ki paıtikülleri sayabilmelidir.

5.} paıtikül sayımında kullanılan cihazın ölçüm anın da üsttinde "hastano adı, ölçüm lokasyoınu,öçüm

yapan kişi, cihaz modeli, seri numarası ve cihazın kalibrasyon tarihi" olan termal çıktı veıilebilmell ve bu

çıktılar rapor halinde beyan edilecekür.

5.& sıcaklık ve bağıl nem testinde en az 0.1 hassasiyaünde termom€tre termohigrometre kullanılmalıdır.

5.S odaların arasında basınç testinde en az 0.1 pa hassasiyetinde mikronanometre kultanı|mahdır.

5.6- dekontıaminasyon - Geri kazanım lesünde aeresol jeneratöıü ve partiküt sayım cihazı kullanıtmalıdır.

5.7- hepa fi]tre sızdırmazlık testinde fotometre ve aeresol jeneratörü kullanılmalıdır.

5.& kullanılan bütün cihadaıa ait kalibrasyon sonuğarının detaylı olarak gösterildiğigüncel kalibrasyon

sertifikaları bulunmai ve bu sertifikalan lhale aşamasında hastane yönetimine sunulmalıdır.

e lş EİlNıYEfl, B|oGWENL|K, GARANTıVE YAPTIRIMLAR:

Test işlemleıinde çalıştınlan elemanlann iş güvenliklerinde ve ortamların biogüven|ik özelliği göz önünde

bulundurularak operasyon odaları lçerinde yapılacak olan tüm çalışmalann buna göre organize edi|mesinden

fıma sorumlu olacaktır.

7- KONTROLVE İ|UAYENELER :

7.1- standartlarıı uygun olarak hazırlanmış test dii,kümanlar hastane yetkill elemanları tarafından ince|enerek

, uygun görülürse onay|anarak haslane idarasine sunu|acaktır. Bir uygunsuz ıesplt edlllrs€, söz konusu

uygunsuzluk gerakçeleri ile biılikte detay'ı olarak beliıtileoektİr.

7.2- yüklenici firma tast ölçüm ve raporlarını haslane idaresinin be|irleyeceğikişi ya da kişilere rapor şeklinde

vermeyi taahüt eder.
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