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Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Mılzeme
Alrmr işinin 4734 sayılı ihale Kanunun 22lD maddesi kapsamında alınacak olup; söz
konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatını n'Ib,ııı ızoıt tarih ve saat 10:00'e kadar
satinalma004 @,pma iI.com adresine bildirmenizi rica ederim
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Fiıme yetkili§i
İmzılKışe
NoTtAR

ı.Tekliferin en 8eç son teklif verme taaihlve saatine kadar satnalma Bldmine veyr 8örevlilere verilmesi
8erekmektedia.
2-Teklif|e. (l-akamve yaa ile) KDV hariçTLohrdk düzenlenecektir.
}uBB Kodu vesUT Kodu b€lirtilmeyen teklif|e. değe,lendirme dş kala@khr.
4ödemeler 18o gün içerisinde y.plla.akt,.
s.Almh. htb://ww-it.i|hab{ov.ts/ adı€sll Ağn vallllğ ihale Yöneüh sl§trml;; de [.n .dllmGktediİ.
6-Altm konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde üaretsiz yapılacaktı.
7-E-posta adresiniz satnalmaya ve.ilirse, tüm aİmlar eşzamanll olardk e.posta üze,lnden de ilan edilmektedir
8- Baklm onanm allmla.lnda firmalann lctki belteleli olmak zorundadlr.
9-Yetkili olduğuna dai. beltesa olması ıo.unludur.

Flret Mah. ,d Melik ÖZMEN C.d. Tedış Yİnı AĞRI
TelefoD:(0,ı72)2l59745 İ.||(0172\2151422 €-postİ:sıtinılmaüX@m.ll.com



LAM KAPAMA FiLMi TEKN|K şARTNAMEsi

1-Her bir film rulosu en az 70 metre uzunluğunda olmalıdlr.

2-Film selüloz triasetat, akrilik asit ester, metakrilik asit ester ve max 0.2 mg/cm2 toluen
içerikli malzeden imal edilmiş olmadır.

3-Filmin kalınlığı mikroskopta focus problemlerini önlemek amacıyla 115um ila 118um
arasında olmalıdır.

4-yapıştırıcı madde kullanımına gerek kalmakızın sadece ksilen ile lamın üzerine
kapatılabiImelidir.

\_/ 5- Film ruloları 10 C ila 30 C arasında muhafaza edilebilmelidir.

6-Her film rulosu ambalajında barkod, katalog ve lot numarası, üretici firma, son kullanma
tarihi, kullanım ve saklama koşulları vb gibi bilgiler yer a|malıdır.

7-Film en fazla 3 dakika içerisinde dokuya zararvermeden çıkarılabilir özellikte olmalıdır. Film
Çıkarma prosedürü teklifveren fırma tarafından yazılı olarak ihale dosyasında verilecektir. Bu
prosedür laboratuarda test edilecek ve uygunluğu kontrol edilecektir.

8-Film ile kapatı|an lamlarda arşivleme sonrası açılma meydana gelmemelidir. Bu özellik en
az 15 sene teklif edilen marka film ile kapama yapan yurtiçi ya da yurtdışı bir hastane
tarafından yapılan arşiv çalışması ile teyd edilmelidir. Yapılan bu çalışmanın noter onaylı
örneği ihale dosyasında bulunmalıdır.

9-Laboratuarımızda kullanılan Sakura marka Kapama Cihazında kullanıma uygun olmalıdır.
Cihazda takılma problemleri yaşanmamalıdır. Bu özellik laboratuarımızda test edilecektir.

10-Ambalaj içerisinde filmlerin sıcaklıktan etkilenip etkilenmediğini gösteren termal kontrol
kartları bulunmalıdır.

11-Ürünü ait UBB kaydı bulunmalı ve teklifte barkod numarası belirtilmelidir.

12-Filmlerle beraber Sakura cihala ungunluğu üretici firma tarafından onaylı ve noter tastikli
onay belgesi ihale dosyasında bulunan Film Kesme Bıçağı verilmelidir. Her 5 adet film için 1
adet film kesme bıçağı bedelsiz olarak verilecektir.

13-Teklif veren fima distribütör ise Türkiye Tek Yetkili Temsilcilik Belgesi, distribütör firmanın
bayisi ise distribütöre ait Tek Yetkill Temsilcilik Belgesinin yanl slra UBB bayi belgesi ihale
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dosyasında bulunmalıdır.
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TUTANAKTIR

Ağn Devlet Hastanesi Patoloji Laborafuan'nn işleyişi için gerekli ohn baa sarfmalzemelerinden 2018

Yılı ihalesi kaPsammda alrnması uygun gqrüdüğll mikarlann yllık sarfiyatta yeterli olmayacağı taıafimızca
hesaplanİnıŞtt. Bu duıumun en önemli sebepterinden biri 2016 ihalesi için istem yap dJktan soDra kullanr|maya

baŞlanan baz tıbbi cihazların sarf malzeme ttık€timini arthrmasıfu. Örnek oıaİah aıınan iş ygfia|i|iğini yaklaşık
4 kata kadaI arttrran, q.nca tetnik kaliteyi de yükselten, otomatik preparat boyaına ve kaparıa cihazıdu. Sarf
malzemelerine ihtiyacı arüıran diğer önemli bir sebep ise yeni tıbbi araştırmalar §ığlnd4 yayınlanan patoloji

kılavuzlanna uygun olarak patoloji laboratuar teloiklerindeki değişikliklortir. Dokuların zara görmemesi için
hafta iÇerisinde eskiye göre daha sık doku ömeHeme işlemi (mahoskopi) uygulanmakta ve cihazlar daha s*
ÇalŞtınJmaktadr. Dolaysıyla sarf ma|zemeleri kullanm döngüstıne daha sık girmektedir. Almca bazı sarf
ına]zemelerin 2016 ihalesi için istemi yapılmamıy'alınmasl uygun görülmemiy'ihalesi iptal edilmiştir; bu

malzemelere olan ihtiyaç, 2018 ihale döneminde bildirilrniş mikErlarla }6şllnnam4mcaktır.

Laboratuanmlan işley§ amacı doğultusunda kullanrlan ba-a sarf malzemelerinin ve sadece 2018

ihalesi ile karşılanacak niktarlan, gtlncel yıll* ihtiyaç ve ne kadar mikarda açık oluşacağnm listesi daha önce

tutanakla tesPit edilip 2018 ihalesi de göz öntlnde bulundurularak 2 aydaı daha az yeterliliğ kalan

malzemeleriıniz iÇin satm alma talebinde bu|unulacağ bildirilrniştn. Bu hususa uygun olarak aşağıda yeterliliği

2 aydan az olan malzenenin ablosu mevcuth[. Malzenenin hangi tarih itibariyle tiıkenmiş olacğ
vurgulanmı$ıı.
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Listelenen malzeme ve miktarlan Patoloji Laborat]arı'nm §leyiş amacrna hizmet ettiği gibı nbbi

cihazlarm uzun ğmilrlü olması, übbi cihadarda oluşabilecek anza veya hasarlardan kaçınılması; ç€vre ve çal§an

güvenliğinin/seğlrğının sağanması; açısından gereklidir ve önemlidir. Eksik olması durumımda laborafuannrz

işleyişini sIhdurenez hale gelecektir. Dolayısıyla listelenen malzemenin ivedilikle satrn almma§r laborafuarmrz

ve hastanemizin lehine olacaktır. Durumu uitoiri, t t na"kn .
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