
T.C.
AĞRI VALİLİĞİ 

İL SAĞLIK MİDITILÜĞC  
PATNOS DE\'LET HAST.ANESİ

Sayı : 465
Konu : F iya tla rın  B e lirlen m es i-T arife le r /
Dosya i d  : 1187

İLG İLİ FİR M A LA R A

18.10.2019

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz 
Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 21.10.2019 saat: J4:00'a kadar ivedi 
olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Uzm.Dr. ^ jM afa^ rk in  SARSU  
îaşhekim V.

Satın A lınacak M alın/ İşin K D V  H ariç T eU if
S.No M alın/İşin Cinsi A çıklam a M iktarı Birim i Fiyat Tutar

1
ETİLEN OKSİT 
STERİLİZASYONU  
İNDİKATÖRÜ BİYOLOJİK

ETİLEN OKSİT
BİYOLOJİK
İNDİKATÖR

200 Adet

KDV H ariç G enel Toplam

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz 
görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

T eklif Eden 
.../.../2019

Kişi / Oda / Finnanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

AdresıSansu M ahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdli@ hotniail.com Web:

Bilgi İçin : M ehmet Sena ULAŞ -

mailto:patnosdli@hotniail.com


Patnos İlçesi Devlet Hastanesi

ETİLEN OKSİT HIZLI SONUÇ VEREN BİYOLOJİK ÎNDİKATÖR TEKNİK ŞA RTN Â M İİ

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 (15-30SC, %35-60 nem) saklanabilmelidir,
10. ISO 11138-1, ISO 11138-2 Standartlarına uymalıdır. Bu uygunluk TS EN ISO lS472uygun 

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, vaiide edilmiş 
inkübatör cihazı ücretsiz olarak verilmelidir.

13. Kalibrasyon ve validasyon raporu teklif dosyasında sunulmalıdır.
14. ihaleyi 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 Sterılizer/Aerator) 

cihazında kullanılabilmelidir.

Gıyasettin güzelkaş
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