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27.07.2022
Sayi:
Konu: BUHAR KJMYASAL JNDIKATOR ALIMI

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktan ve ozellikleri yazili malzemelerin ahmi 4734 sayih Kamu Ihale
Kanununun 22/d maddesine gOre Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. S6z Konusu alim i?in KDV hari9 birim fiyat
tekliflerinizi TL iizerinden 29.07.2022 saat: 09:00 'a kadar tutak.satinalma@hotmail.com adresine ivedi olarak gOndermeniz
hususunda; Geregini rica ederim.
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BUHAR STER1LIZASYON
iNDJKATORU K1MYASAL

Sut
Kodu

UBB Miktar

10000

Birimi

Adet

Birim Fiyati

Genel Toplam

ToplamTutar

Teklif Eden
...I.. .72022

Kis.i / Oda / Firmamn Adi veya Ticaret Unvani - Kase/imza

Ek : Teknik §artname
Satinalmamn Yapilacagi Birim:

• Teklifler yalmzca mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparijten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri iferisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi ipin idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat iizerinden degerlendirilecektir.

lif edilen malzemelerin "T.C.ilac ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" na kaydedilerek onaylanmij iirtin numarasl (barkod)

• Teklif edilen Urunlerin onaylanmi? iiriin numarasl (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
• Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu duzenlenmesinden itibaren yiiklenicinin yazili talebi iizerine en ge9 180
gun ifinde Ytikleniciye veya vekiline odemeyi yapacaktir.
• Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• Teknik §artname ektedir.
• En ge? 7 (yedi) gun iferisinde faturasi kuruma ulastinlmayan Mai /Hizmetin odemesi yapilmayacaktir.
• Bu alimdan ortaya 9ikacak olan ihtilaflann hallinde Agn Mahkemeleri ve kra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmis sayilir.
• Al imlanmiz kismi teklife

Tutak Dcvlet Hastanesi Personel Birimi
Van yolu iizeri Tutak/ACRI
(Faks No:0(472)4112083
internet Adresi

Bilgi: Ayse BALTA
Unvani : Tibbi Sekreter
E-Posta: ayse.balta@saglik.gov.tr



BUHAR KiMYASAL JNDJKATOR §ARTNAMESJ

1. Buhar sterilizasyon surecinin secilen sterilizasyon cevrimi icin
kurulum degerleri baz almdigmda spesifiklestirilen bu degerlerin
uzerinde turn kritik parametrelere reakte edebilecek nitelikte
uretim dizayni olmalidir.

2. hdikatorde kullanilan film sterilizasyon surecinde cekme,
burusma, yapisma vb. defektlere izin vermemelidir.

3. Class 6 indikator stribin indikator baskili tarafi filmle kaplanmis
olacaktir.Arka yuzunde buhar gecisini saglamak icin film
kaplamasi kesinlikle olmayacaktir.

4. indikator murekkebi toksik madde ve kursun icermeyecektir.
5. Stripin uzerinde bir indikator, sterilizasyon sonrasi okunabilen

renk degisimi gdsterecektir.
6. Stripin uzerinde bir indikator bdlgesi ve bir de referans renk

bdlgesi bulunacaktir.
7. Sterilizasyon parametrelerinde bir sorun varsa renk degisimi

"referans renk" ten farkli tonlarda olacaktir.
8. Paketin uzerinde son kullanma tarihi olacaktir.
9. islerm sonrasi final rengini en az 6 ay muhafaza edebilmelidir.
10. indikatorun sundugu sonuc objektif olup yoruma

dayanmamall objektif bir sonucla kullaniciya yardimci olmalidir.
11. indikatorun olcebilecegi sterilizasyon cevrimleri her strip

uzerinde olmalidir.
12. Urun lot numarasi her indikatorun stripinin uzerinde yer

almalidir.
13. indikatorun CE belgesi olmalidir.
14. indigatdr basili yuzey lamine kaph olmalidir.
15. Urun kullaniciya numune birakihp test edilmelidir.
16. 250 striplik kutularda kullanima hazir olacaktir.


