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Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü \\t yapılacaktır. Söz 
Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 20.11.2019 saat:/! 1:00'a kadar ivedi 
olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.
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NOT; Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz 
görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.
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Amaleam Ayırıcı seperatör filtre temizliği

1) Diş tedavisinde kullanılan amalgamların ihtiva ettiği cıva ve diğer ağır metallerin filtrasyonu 
sağlanmalıdır.

2) Diş ünitlerin de bulunan ağız içi emiş sistemi ve kreşuar gideri ile şebeke giderinin arasına monte 
edilerek amalgamların (ağır metallerin) tutulmasını sağlamalıdır.

3) Her bir amalgam ayırıcı en az 5 litre/dakika akış kapasitesine sahip olmalıdır.

4) Amalgam ayırıcı çökelme, filtrasyon ve iyon değişimi yöntemlerinin hepsi ile amalgam ayırımını 
yapabilmelidir.

5) %95' in üzerinde amalgam ayırma kapasitesi olmalıdır.

6) Zemine monte edilebilir yapıda olmalıdır.

7) Emiş ve çıkış bağlantı uçları her düzlemde monte edilebilir esnek yapıda olmalıdır.

8) Amalgamın tutulduğu katı atık filtre haznesi kolay ve hızlı değiştirilebilir olmalıdır.

9) Akış hattında tıkanmaya yol açmaması için en az 2" giriş ve çıkış bağlantısı olmalıdır.

10) Hem kuru, hem ıslak, hem de yarı kuru tip dental vakum sistemine uygun olmalıdır.

11) Kurulumu yapılacak ürün CE'li EN 11143 standardına uygun olmalı ve belgelendirilmelidir. 
Yapımcı firmanın sıvı tıbbi atık filtrasyon ve dezenfeksiyonu ile ilgili satış, kurulum ve servis 
hizmetleri ISO 13485:2003 kalite belgesi kapsamında ve konusunda uzman olmalıdır. Yapımcı 
firmanın TSE Hizmet Yeterlilik belgesi ve EĞİTİM SERTİFİKALARI olmalıdır.

Malzemeler en az 1 (BİR) yıl garantili olmalıdır.

Tedarikçi Firma ISO 9001:2008 Sertifikasına sahip olmalı 

Tedarikçi Firma O HSAS 18001:2007 Sertifikasına sahip olmalı 

Tedarikçi Firma C E  Sertifikasına sahip olmalı

Tedarikçi Firma T S E  Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmalı Bu belge kapsamında T S İ 2873 
Standartma , TS12426 Standartına, TS12870 Standartına uygun hizmet verebileceği ayrı ayrı 
yazmalıdır.

12) Ürün bağlantı ölçüsüne yerinde bakacaklardır. Yerine montajı firması tarafından yapılacağından 
dolayı, yerin görülmesi büyük önem arz etmektedir.

13) Gerekli olabilecek diğer bağlantı parçaları (maşon-dirsek-TE-LE vs. Gerekli olması halinde 
medikal kaynak işlemleri ve kullanıiacak malzemeler) fima tarafından karşılanacaktır. Bunun ve 
benzeri ayrıca gerekecek başka bir işlem için firmaya ücret verilmeyecektir.



TUTANAK

ADSM hastanesinin vakum ve amalgam seferetör 
filitresinin tıkanmasından dolayı sakşınlar çalışmamaktadır 
vakum cihazının revize edilmesi gerekmektedir. İvedi bir 
şekilde bu arzaların giderilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde 
hastaların mağdur olmasına sebebiyet veremektedir.

İş bu tutanak tarafımızca imza altına alınmıştır.

T e k . bir. Sor. Tek. P e r . Tek. Per.
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