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Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat 
tekliflerinizi TL üzerinden 16.03.2022 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; 
Gereğini rica ederim.
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1 STERİLİZASYON POŞETLEME 
TEZGAHI

1 Adet

G enel Toplam

Teklif Eden 
.../.../2022

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

Ek : Teknik Şartname 
Satmalmanın Yapılacağı Birim:

• Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin “T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) 
olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 
gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
• Alanlarımız kısmi teklife açıktır.
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PAKETLEME MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Paketleme masası ameliyathaneler, müdahale odalarıve hijyenikortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış 
olmalıdır.

2. Paketleme masasıyaklaşık 1800 x 700 x900 mm boyutlarındaolmalı(tolerans+/-%5cm), üzerinde malzeme v.s. 
hazırlamak ve paketlemek üzere yapılan, ayakları AISI 304 kalite paslanmaz çelik, tablası paketleme için 
hazırlanacak ekipmanlara zarar vermeyen sertlikteki malzemeden olmalıdır.

3. Paketleme masası üzerinde, çeşitli boyda sterilizasyon poşetlerinin ve rulolarının bulunduğu iki yatay destekli ve 
iki kattan ibaret tertibat ve üst kısmında yaklaşık 35 cm eninde ve masa tablası boyunda raf olmalıdır.

4. Paketleme masası blister rulolarının konulacağı iki katlı barlar üzerine, ruloların rahat hareket etmesini sağlayan 
paslanmaz boruları olmalıdır.

5. Paketleme masası bacakları t profil ile birbirine bağlantılı olmalıdır.
6. Paketleme masasıteslim edilecekürünlerorijinal ambalajında ve kullanılmamış olduğu belirtilerek teslim 

edilmelidir.
7. Paketleme masası masanın ön tarafında bir adet teleskopik raylı çekmece olmalıdır.
8. Paketleme masasıaltında ve ayaklarında 40 x 40*1,2 mm ebatlarında paslanmaz çelik profil desteksistem i 

olmalıdır.
9. Paketleme masasıayakuçlarındazemin çizilmelerini engellem ekve m asayüzeyiniayarlayabilmekiçin altı plastik, 

paslanmaz rotil ayakları olmalıdır
10. Paketleme masası masanın tüm etrafında yaklaşık 18 -  20 cm yüksekliğinde paslanmaz çelik perde olmalıdır.
11. Paketleme masası hastane ekipmanların imal edildiği paslanmaz çelikler AISI/SAE 304 kalite paslanmaz sac 

olacaktır. Bu husus imal tarihinden önce birayı kapsayacak şekilde akredite edilmiş yurtiçi laboratuvarlardan 
alınan belge ile belgelenecektir.

12. Paketleme masası üretiminde TIG kaynak yöntemi kullan ilmiş olmalı, sac ve profil birleşme noktalarında 
kesinlikle bakteri üremesine sebep olacak gözenek ve kaynak boşlukları olmamalıdır, işçilik hataları olmamalıdır.

13. Paketleme masası kaynak lekesi, el kesecek keskin köşe, çapak vs. işçilik hataları olmamalıdır.
14. Paketleme masası üretici veya satıcı tarafından özellikle istenen birdezenfeksiyon metodu varsa, hastanemizde 

uygulanabilirliği bakımından bu doküman ile (paslanmaz çelik kullanma kılavuzu, bakım talimatı vb.) açıkça 
belirtilmelidir.

15. Paketleme masası üretici veya satıcı ürünün periyodik bakım prosedürlerini vermelidir. Ürünle rperiyodik bakım 
gerektirmiyorsa üretici firma bunu yazılı olarak sunmalıdır.

16. Paketleme masasıüretici veyasatıcı, teklifleri ile ürününtıbbi vetekniközelliklerinin görüleceği orijinal teknik 
dokümanları vermelidir.

17. Paketleme masası üretici veyasatıcı teklifleri ile tanıtım numunelerimde ilgili bölüme göstermek ve ilgili 
kişilerden uygunluk almak üzerine getirilecektir. İstenen teknik özelikleri sağlan mayan, işçiliği kusurlu bulunan 
yâda istenen maddelerdışında kalan ürünlerkabul edilmeyecektir.

18. Paketleme masası üretici veya satıcı imalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl garantilidir. Masanın garanti 
süresinin bitiminden itibaren ücret karşılığı olarak, yedek parça temini ve bakımı için 10 (on) yıl; ürünün üretimi 
sonlanması halinde, sonlan masını takriben 7 (yedi) yıl süre ile yedek parça garantisi Altında olacaktır. Firma 
teklifini verirken, garanti kapsamı dışı hızlı devreden yedek parçaların ve sarf malzemelerinin, ileriye dönük dolar 
bazında 10 yıl sürekli yedek parça ile sarf malzeme fiyat listelerini de verecektir.

19. Paketleme masası üretici veya satıcı ürünün yeni ürün olduğunu, üretici firma tarafından onaylanmış belgesini 
vermekzorundadır. Ürünlerhiç kullanılmamış olduğunu belirtir özelişaretli orijinal ambalajında teslim 
edilecektir.

20. Paketleme masası üretici veya satıcı, TSE tarafından verilmiş "Hizmetyeterlilik belgesi" ne sahip olmalıdır.
21. Paketleme masası üretici veyasatıcı, (TURKAK Onaylı) ISO 9001:2015 seri kalite yönetim belgesine sahip 

olmalıdır.
22. Paketleme masası üretici veya satıcı, ISO 14001:2015 çevre yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.
23. Paketleme masası üretici veya satıcı, ISO 13485:2016 medikal cihazlar kalite yönetim sistemi belgesine sahip 

olmalıdır.
24. Paketleme masasıüretici veya satıcı, OHSAS 18001:2007 iş sağlığı ve yönetimi belgesine sahip olmalıdır.
25. Paketleme masası üretici veya satıcı, ISO 10002: 2018 Müşteri memnuniyetiyönetim sistemi belgesine sahip 

olmalıdır.
26. Belirtilmeyen hususlarda idari şartname hükümleri geçerlidir. —N \ )Osrnao


