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Sayı:
Konu: STEdtİLİZASYON ÜN İTESİND E BULUNAN OTOKLAV, H202 PLAZM A C İH AZLARI İÇİN VALİDASYO N  
HİZMET ALIM I

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 26.09.2022 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; 
Gereğini rica ederim.

Ĵ akl KAYA 
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S.No Malzeme Adı Sut
Kodu U B B M iktar Birim i Birim  Fiyatı ToplamTutar

1 STER1L1ZASYON ÜN İTESİ İÇİN 
VALİDASYON H İZMETİ 2 Adet

Genel Toplam

Teklif Eden 
V2022

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

Ek : Teknik Şartname 
Satınalmanın 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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BUHAR STERİLİZATÖRÜ ve H202 HİDROJ EN PEROKSİT STERİLİZATÖRÜ PARAMETRİK VALİDASYON 
HİZMET ALIM  TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Bu teknik şartname, Ağrı Patnos İlçe Devlet Hastanesi'nde bulunan, Buhar sterilizatörlerinin ve H202 
Sterilizatör cihazlarının validasyon hizmet alımları için kullanılacaktır. Teknik şartname; validasyon 
ihtiyacı duyulan hizmetalımının tekniközelliklerini. denetim ve muayene metotlarınıve ilgili diğer 
hususları konu alır.

Validasyonu yapılacak cihazlar:

Buhar Sterilizatörü -3  adet

H202 HidrojenperokitSterilizatörü-ladet

2. GENELHUSUSLAR

2.1. Tanımlar

2.1.1. Yüklenici/Firma: Validasyon hizmetini verecekfirmadır.

2.1.2. Validasyon: Kullanılan yöntemin doğru ve kesin olarak sürekli bir şekilde bekleneni 
gerçekleştirildiğinin kanıtlanması için yapılması gereken işlemleri kapsar.

2.1.3. Akreditasyon : Muayene laboratuvarlarının uluslararası geçerliliği veya güvenirliğinin tescil 
edilmesiişlemidir. Muayene Laboratuvarlarının EN 285- EN 17665 standardına göreTÜRKAK 
kurumutarafından verilmiş ulusal ve uluslararası geçerliliği veya güvenirliğinin tescil edilmesive 
sertifikalandırılmasını ifade etmektedir.

2.1.4. Standart: EN 285- EN 17665 validasyon standardını ve Sağlık Bakanlığınca başka bir standart 
belirlemesihalinde esas alınan standartlardır.

3. İSTEK VH ÖZELLİKLER

3.1. Genel İstekler

3.1.1. Yüklenici EN 285- EN 17665-EN 14937 standartlarından TÜRKAKtarafından akredite olmalıdır. 
Ayrıca TÜRKAK akreditasyon kapsamında Bovvie&Dicktestinin CEN paket ile yapıldığı açıkça yer 
alması gerekmektedir.

3.1.2. ihaleye katılımcı yüklenici, teklif ettiği hizmet işini; Hastanemizde bulunan cihaz için 
uygulayacağı validasyon parametrelerini, metotlarını ve kullanacağı validasyon cihazlarına ait 
bilgilerin yer aldığı detayları içeren ayrı bir tabloda tekliflerinde belirtecektir.

3.1.3. Cihazın test ve validasyon işlemi bulunduğu ortamında yapılacaktır.
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3.1.4. Yüklenici; validasyon işlemi sırasında olası arızalanma, düşme, kırılma vb. olayların tamamından 
sorumludur. Olası bir durumda her türlü hasarı ücretsiz olarak telafi edecektir.

3.1.5. Yüklenici; validasyon işlemleri için görevlendirdiği personeline ait hertürlü iş güvenliği ile ilgili 
olabilecek kaza ve hasarlardan kendisi yükümlü olacaktır.

3.2. Teknikistekler:

3.2.1. Hastanemizin Sterilizasyon bölümünde bulunan 3 adet Buhar sterilizatörü ve 1 adet H202 
HidrojenperoksitSterilizatörü Yüklenici tarafından parematrikvalidasyonu yapılacaktır.

3.2.2. Cihazın; seri no.su, marka/modelive miktarı aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.

, model Seri No Cihaz adedi
XXX XX ........ D ......
XXX X 1
XX X

X 1---  —

3.2.3.Validasycn ;rlemi bittiğinde cihaz, Yüklenici tarafından tüm fonksiyonlarını kontrol ederek çalışır 
şekilde ide - ' ■ ;l olarak teslim edilecektir.

3.2.4. Yapı' "  validasyon işlemineyönelikteknikdoküman/raporyükleniciden istenecektir.

3.2.5. Va!:rh<p'on hizmetinin sonunda düzenlenecek Validasyon raporunda, yapılan validasyonun 
sonuçlarını ' -en belgeler(ValidasyonSonuçRaporu)Yüklenici tarafından teslim edilecektir.

3.2.6. Val’dasyonu yapılan cihazın üzerine, validasyon olumlu olması durumunda validasyon etiketi
yapıştırıl^ ~

3.2.8. Ciha ■ apılacak yıllık Buhar sterilizatörü validasyonu en az aşağıda belirtilen maddelerden 
oluşacaktır, istenen herbir husus belgelendirilecektir.

3.2.8. 1. H," a ''■’ç-’k ( vakum ) testi,

3.2.8.2.Bovvîe i k Testi,

• p 'CEN Paket min.30 adet kumaş) testi, EN 285 standardı Madde 23.1 de 
tanımlanan kumaş ile yapılacak olup en 2 defa ardışık başarılı olmalıdır ve kuruluktesti
tapılmahc*

• Bn"  r' v k testinde en az 7 sıcaklık ve 1 basınç data logger kullanılmalıdır.

3.2.8.3.Ya ve tam yüktestleri;

• P- "'zatörü, tekstil,cerrahi alet ve/veya kullanılan programlara göre tam dolu ve
yarım d ~ yapılacak olup, her pakette sıcaklık ölçümü alınmalı ve kuruluk değerleri kontrol
edilme': kezyarım ve 1 keztam dolu testyapılmalıdır.
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3.2.8.4.B0Ş Isı Dağılım Testi,

• P ıı’—  ' r7'7zatörü yükleme hücresinin ısı dağılım haritalaması yapılmalı ve uygunluğu
kontrolce: 'ir.

3.2.9. Cihaza >... '-><—>!< yıllık H202 HidrojenperoksitSterilizatörü validasyonu en az aşağıda belirtilen
m ad d ele rd e : aktır, istenen herbirhusus belgelendirilecektir.

3.2.9.1. Hücrn ' 1 Dağılımı

3.2.9.2. Yar'-" "npü -Strip Biyolojik İndikatörKullanarak -3 tekrar

3.2.9.3. T-  ̂ — Strip Biyolojik İndikatörKullanarak- 2tekrar

3.2.9.4. Tam " '-S trip  Biyolojik İndikatörKullanarak-1 tekrar (Kullanıcı Yükü İle)

3.2.9.5. Mikr ik indikatörlerin Laboratuvarda İncelenmesi

Yüklenir7: T' 
tarihli al
standaı ;,üi <. 
yapab:l !:ği 
sen sö r|o rin ' 
+-0 ,1  ’C ara

3.2.1°. Cihm
validasy

3.2.11. C
Ç0 * 1 c rp'ıc;

3 .2 / ° .  YO1'
rai 'da

l/,'ı rafından kurumlarınca verilmiş, adı geçen kurumcaizlenebilirliği olan, geçerli 
ortifikası olan bir kuruluş olacaktır. Yüklenicinin ulusal ve/veya uluslararası 
'oratuvar (Buharsterilizatörü ve H202 hidrojen peroksit) cihazlarının testlerini 

’-^da açıkça yazılı olacaktır. Parametrik Validasyonda kullanılan Data loggerve 
sertifikaları Akredite bir kuruluştan sertifikalı olmalı ve EN 285 de tanımlanan 

"ç im doğruluğu olmalıdır.

;v ' dasyonu yükleniciye teslim edilmesinden itibaren en geç 6 ( iş )günü içerisinde 
' amamlanacaktır.

'"r'-'syon sonrasında; fonksiyonlarını yerine getirmesinde,
önelik kullanımında ve performansında herhangi birazalma olmayacaktır 

"r cihaz için validasyon sonrasıyaptığı işlemleri ayrıntılı bir şekilde servis 
: idareye onaylatacaktır.

'O Sm co {)2NoCCvj


