
T. C.
AĞRI VALiLiĞi

iL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağn Devlet Hastanesi

Sayı
Konu

:572|21531535
: Malzeme Alımı

13l1ü|l20IE

Teklife Dıvet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve niktarı yazılı 4 Kılem Malzeme
Alımr işinin 4734 sayılı ihale Kanunun 22lD maddesi kapsamında alınacak olup; söz
konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 16llll20l8 tarih ve saat 1l:00' kadar
Satinalmaq04 6.smail. com adresine bildirmenizi rica ederim.

Ve Müdüril

FlrDı Yetkili§i
lmzı/Kışc
ı{oTıAR

ı-Teklifleİin en 8eç son teklif verme ta,ihi ve saatine kadar sabnalma Bifimine \reya törevlilere vefilınesl

teİekmektedi .

2.Tekllf,er (rakam ve Yaz| il.} KDr' hariç TL olarak düzenlenecektir.

}UBB Kodu ve suT Kodu belİrdlmeyen teklifer değe.lendi.me d$ kala.akbr.
44demeler ı80 gün içeri§inde yap|lacakhr.

s.Ahİnbr htb://ww.agdttıal€{ov.E/ adı!.n A&r Van ğl ih.b YöıEtln sbtefilnd.n dc x.n edlm.lc.dl..
6Allm İonusu cihaı ise eğitimi hastanemiıde ücretsiz yap a.akh,.
7-E+osta adİesiniz sahnalmaya v.rili.se, tiim allmla. eFamanh olarak e-posta üze.inden de ilan edilhektedi .

t. Bahm onanm almlannda firmalann yetld b€lgehri olmak zo.undadlr.
9 Yetİili olduğuna dai. bel8eiiolma$ zorunludur.

Frıt Mrh. A. Meitk ÖZMEN cıd. Tcdiş Yenı AĞRI
T.kfon: ((X72) 2l5 9745 Fı* <anrzstn €-postı:sıtinıınİüX@nıı[com
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1 jerixrr nulosu RU Lo 100

2 IET|KET TABANcAsl ADET 10

3 bToKLAV KALEM| ADET 10o

ı |aauHnn içiıı KiMYASAL iNDiKATöR ADET 250m



1OO ADET ETİKET RULOSU TEKNİK SARTNAMESİ

1- Etiket iizerine ; işlem tarihi, son kullanma tarihi ve döngü numarası gibi bilgiler
basılabilmelidir.

3- Etiket üzerinde buhar işlem indikatörü bulunmahdır. Dönüş rengi siyah olmalıdır

4- Et|ketler 2,5 cm x2,5 cm ebatlarında olacaklır

5- Etiket iizerindeki indikatör EN ISO 11 140-1 Class 1 standartlarına uygun olmalıdır ve her
etiketin üzerinde yazmalıdır.

6- Urünün resistometre test veya uluslar arası akrediti belge ve raporları mutlaka verilecektir.
Rapor ve /veya belgeleri olmayan iiırünler kabul edilmeyecektir.

7- Rulolarla beraber 1 adet tabanca sistemide ücretsiz verilmelidir. kullanım süresince
kartuşlar ücretsiz sağlanmalıdu.

8- Rulolar en az 700'lük olmahdır
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ETİKET TABANCASİ TEKNİK SARTNAMESİ

l- Tabanca etiket üerine ; işlem tarihi, son kullanma tarihi, operatör tarihi, operatör
numaras1, otoklav numatası ve döngü numarası gibi bilgileri basabilmelidir.
2-Tabancada varolan bir mekanizma sayesinde, işlem sonrasında etiketler şeridiniden kolayca
çıkarılıp arşivlenebilmelidir.
3- Etiket iizerinde buhar işlem indikatörü bulunmalıdır.
4- Etiketler yaklaşık2,5 cm x2j cm ebatlarrnda olacaktr.
5- Etiket üzerindeki indikatöriiır EN ISO 1 1 140-1 Class l standartlarma uygun olmalıdır ve
her etiketin iizerinde yazmalrdır.
6- Üri,inün resistometre test veya uluslar arası akediti belge ve raporları mutlaka verilecektir.
Rapor ve /veya belgeleri olmayan iirünler kabul edilmeyecektir.
7- Rulolarla beraber 1 adet tabanca sistemide ücretsiz velilmelidiI.
8- Rulolar 750'lik olmahdır

Vedıt ÇELlK
sı.s.Ü,



OTOKLAV KALEMi TEKNİK ŞARTNAMESİ

. Tiim medikal kağıtlarda ve kumaşlarda kullanılabilmelidir.

. Kolay yazılmalı, çabuk kurumalı ve akıntı yapmamalıdır.

. otoklava, neme ve ısıya kaışı dayanıklı olmalrdır.

. 134 derece sıcaklıktan çıkmış sterilize malzeme üzerinde otoklav kalemi lle yazılmış yazı
silinmemelidir.

. Renk seçenekleri olrnalıdır.

vedİt ÇELİK
M.S.Ü. Soruml



BırHın $MYAsAt İııoixııünü (oASs 6 - EMüLAT{iR) TExlİiı( şARTilAMEğ

ı. lııdüııtöı, çot Psr&madı olğp, doyınuş buhar, ıaman ve sıcaklık paraınaıffi duvıı|ı

olacaıür.

2. lİrdil(at8, Yüı€Yi, fikı kaplı oİacaktır.

ı. ındıl6üöf İıĞİlnd. ıııı'c d. 18 dk kullenımı uy3un olduğunrr 3östeten ııc*l* /ııınca
llbldsl kln bil8i btıluıı*aitır"

a. sır {$ıtlliğ Assıınme lreVstetilİüe ğü*ınlik &ürcYi) İrakfunda ğh ğiiııeniliı bİğtyl

rerctdtti].

5. İııdİtatöİün EN §o ııı4G1 ğğ§s 6 sür}dartıarına ugunluğunu gösteten lır.ücı fifım
bğYını tattrı€ bırHkıe vırllıcaktiı.

6. lndık laf maı.,ot*ebi oksİk raadde Ye lüİşun ıçBİmeYeĞ€k Ye bü husü§a jlliİln ğrıüd fıma
beyıaı tdıtrİe blıl*ıı wrılct.ktlr.

7. StılCn üıariıdlki lıditıtöf, sl.rühasyon 3ğnra$ agkça okunabilen ım} dağ§lmi
8österccıİıİı. ncık deühla,ıi sın renkten mayİ/mor ıenqe ölac.aktrİ.

8. Strl$n oıeıinde bh ırtdikdör bölge§i ve b!, de refe:.anr reıh bĞlge;| tı,ştunacaktıı.

9. stgİlllısİyğrı pefarıçtİekritt& bıf sorun vaısa tenk oeğ§ıni "rcİenııs rank4 tan farldı
tonıard3 oİacüttüf,

10. İndlk 6ıl€f §tğrilit§§yoıı §oıra naia .u vĞ ıieırrd€ıı eıüihnerui Joffi boıukluğu
8ögterınĞYĞc€krir,

1ı. ıılıetİa üıerinde son kullınma b,;ilı oiaıukiıı.

12. Noİm8l oııa ko llerı]ı.ıı s.tıınac.ktır. (9ö3t},öü ııem, ü-30 ı€ sıcakhk|

üı. Ültn Bsl kıtğlnaık ıssu laşmılıdıı. Bg hu§u§a iılşkln ür€tıtl firrrra bwanı tıkllie bırabeı
guırırlınalıdıı.

14. Heı bir stlp üı*rlndell lııdlkatör böümğ tĞ* pıİçe ı€lİnde olmah, uçun ııınınİ scak ııc
doşun bıılnı pıram€treıcıinin lieı biıi ı,i yĞt€rli lıe d(ığnı çk}lde çalışmeİt §oiı.rcuııda
rent dcğşinıl {sarıdan maü/morıl homöirı., ola.ah §ğı.ınmalıcıı. l!;t,ınıetıdcrdan
heİhaı{i bıİt§inde bkm §ragn la Y€tgr§İı:iıı o|ün.ıxl drjrtını,rida ;*ı;k de§şlnı olmaınaııdrİ.

15. İİıofm.ı koşuııeİda (xılı€o ırenn, o.rr"C -.r,ca}ilıl.,} ,iaklıııiliğııc,: İğİk dl.ğişimırd cn aı 6 ay
muhıfaıa edet*!mcİidlr.

la ırd €töİ ilıeİin& lol rİUnares| vP ii|ği,a 3;l.Jrc.iı; İı,.ııa ıı*ılr, :ııııunmalıdlİ, 8urutn
dışındı*l Orğım tarlhi, son kulbnma taİıhi vb. bilglle, §iflp€e tıtu ilıerılde y€f alıneldıı.

17, Üıetld flıma lso 9üo1 ıe lSO 13Jd! l;ı,el8eieliııe .allip aürnai. !e §u b€§e,er teİllftc beıabıı
sunulınaldlı.



kirlilik Testi Teknik sartnamesi

1J Paslanmaz çelikten mamül olmalıdır.
2] Poşet üzerinde LOT no ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
3J Ürün 30mmx6mm [tlmm) ebatında olmahdır.
4) Üzerinde yıkama etkinljği süresinde insan kanı ile aynı davranışı gösteren

insan kanı renginde yapay test yüzeyi bulunacaktır.
5) Test yüzeyi paslanmaz çeliğin bir tarafinı tamamen kaplayacak şekilde

olmalı boşluk buIunmamalıdır.
6J Ürün ile birlilite paslanmaz çelilden yapılmış cerrahi aletlerin eklem

yerlerini simule eden test kutusu yüklenici firma tarafından her bir
yıkama makinesi için 1 adet olmak üzere ücretsiz verilecektir.

7J Paslanmaz çelik test kutusu 7cmx6cmx2cm (+/- 0.3mm] ebatlarında ve
açıhr kapanır olmalıdır. Tasarımında kirlilik testinin üzerine direk olarak
yıkama makinesinin püskürtttiğü yıkama suyuna maruz kalmasının önüne
geçebilmesi için testin konulduğu merkez alt ve üsten kapalı yanlardan
ise 0.5cm [+/- 0.2mmJ çapında ZB(+ / - 7) delik bulunmalıdır. Üst kapağın
sol yarısında 0.5cm (+/- 0.2mm] çapında 38 [+/- 1) delik bulunmahdır.
Üst kapağın sağ yarısında ise 3|(+ / - I) delik bulunmalıdır.

8) Ürün ile birlikte sonuçların değelendirilmesinin yapılabildiği renk skalası,
foto bloğa basıh olarak ve tamamen Türkçe verilecektir.

9) Ürünler tek tek metalize poşet içerisine paketlenmiş olmahdır.

\,iedıt Ç
Nı


