
T.c.
_ sAĞLtr( BAIqNuĞl

,nniffi HnnnSif hT}H',!,-*,'.1,n.,'
İhaıe Kodu : 0oo50

SAYI:
KOl\tU: Teklif Mekubu

Telefon:4tıl5l13007
Fax :4145121236
E-Posta: sanliurfadhs l 1 @saglik.gov.n

Nol: Teklifl€rdc lftralıme ve Dıksi| Kcsinlikle OImıyıcıktır.

PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU

,.^_..-. _fug:Pizin ihtiyaçlanndan aşğıda cinsi ve mikan vazrlı nlan mqı.^^^ı^- ııı,
ff lHxT,#li"ff *iil_l.,1gffiiliil;,il'ffi "l?l"laşt:H'i,ii,,şi,iffi L:,#:

ir,uaıv unxruv

"["7Pg1
s.o vlaa l Hİzmet Adr Mİktan Birimi Blrim Fly"at Topıam
1

DEZENFEKrANI % 2

ALm VE HM

5LTsİwG

60 ADET

Genel
Toplam(KDV

Adı
Tektif veİ€n Firma n n

Adİgra Fİrma Yeğ<ilisi

Ye maFax
E-Mail

EL



KULLANlMA HAzlR YÜK5EK DÜzEY DEzENFEKTAN TEKNi( şARTNAMEsi

. Dezenfektan solüsyon minimum %2 Glut€raldehit içermelıdir.. Dezenfektan solüsyonu kullanıma hazır olmalıdır.. Dezenfektan solüsyonun kororyon inhibltörü olmaİdlr.. Formulasyonda deıenfeksıyon ve durulama lşleminden sonfa aletin kullanımını kıstlayıcı
herhangl bir toksik madde içermemelidir.

. Dezenfektan solüsyonun minimum 20 dakikada bakterisidal, virüsidal (HBV, Hcv, Polio
vırüs, Hlv dahil) tuberculosidal ,fungusidal ve bakıeri sporları lçin de 3-5 saatte makrobiyolojik
etkinliği olmahdIr. Firma, bu özellikleri taşldlğlna dair ulusal Veya ulusıararasl akredite
İaboratuarlarda yapılmlş mikrobiyolojik çahşma raporlarınl dosyaslnda sunmahdlr.. solüsyonun Gluteraldehit minimal efektlf konsantraryon {MEx) aktlvıtesinl kontrol edebilmek
için ürünle aynı markalı test strlbi kullanılmalıdır. pH ölçerler bu amaçla sunğlmamahdlr. Test
striplerınin kutusu üzerinde hantı ürüne ait olduğu, soo kuılanma tarihl ve kullanlm taııma:
;ilgileri Türkce vazılı oimaiıdıı,. Her: ıt icİür i adei 6|u;eraldehit |(ontro| indlbtö:i! iiryni
iarafından ücretsiz ve.iirneiii!r., ]ezenfektan solüsyGn açilolıüien scn.: 9n az !4 gijn ;i(:ıjir3s!ı: :arsüİ:nelic]-
i€zeniet3n!n soiüsı/on,..]ı|_- -nı _r-: .:inını.]ı : - : -a i,, Dezenfektan kullanıma haz::- i iit= o:-jinaj ağ:ı ırı.;li].: .i::i: 1i:faii .; j;3-!ia:i-; j]-:.: .:n Dezenfektan solüsyon 3r.jiİa: kilitil, iraDai(il oluE ı:"üıİİ :.eiing. :-riinaii Ir. f::;::.,. - -. ]
açıkiamaiı eİikeii oimailci|r. Türü(çe eııKe!ın ,.!z9!.!nde İÇi:!8ü, :.:rEt::n ..,e saa jal.:

kullanma taıimatl, yan Ve toksik elkilerine İlİşkin uyğrllar, seİi numaras
bilgilerinin yazıll olmasl Eerekmektedir.
Kullanıcının inhalasvofi riskiii 3zaltmak amacryla fir n iaiaİi.tdaı 2 iici6r: . -i.. :,.ı.-:i: :r!::::

maske veriImeiidir.
)ezenfektan solÜsvonuı ııaie;.Jai ,-lvunıiuluğu gEnİ: :iİj.ja:ia;.., ].::J:rci. !55i=İiı:, :r]::j::_
ktilflarlnda Vumuşaina_ienti jeğisi1.a] _y:. zaoeie;;ıj€ler: r::::i :ii;j6inaii;i -;s::-:=::::;
xullanılan mevcut endoskoOiii ajıazıa;ın vükseji aüzr,, ::r5ıielisivc.lL, :aji, ;- ;::ji::..;:.
beİ8eleyen materyal uyumiuiuj( cailşmaları Ve endoskoD| üreiicile:-i ıaiailndeı,j)/Ejli.i:Jj
belgeleri dosyada bulundğrulmai|dlr. Deıenfektanın cihazlara oiası bir zarar verme durumunda
firma, kurumun zararını karşılayacağına dair kabulve taahhüt etmesi gerekmektedir.
oezenfektan solüsyonun kullanlmından sonra bertaraflnl sağlamak lçin firma taraflndan yeter!;
miktarda nötral|ıan maddesıni (sodyum bisülfat) ücrotsiz olarak hastanemize teslim etmelidir.
Ayrıca her firma kendi ürününü inaktive eden sodyum bisülfat miktar|n| tösterir belgeyi
dosyasında sunmahdır.
Teslim edilen dezenfektan solüryonunun serisine ait ğreticİ firmanln orljınal analiz sertifikasl
numune ile birlıkte dosyasnda sunulmalıdIr.
Dezenfektan solüsYonunun güVenlik veri belg€sl (MsDs} numune i|e blrlikte dosyasında
sunulmalldır.
Dezenfektan soıüsyonun uBB kaydI otmaİldır
Ürün ile ilgili sunulan tüm belgeler Türkçe oImalıdlr.
Urün,manuel dezenfeksiyon ve otomatize endoskop dezenfeksiyon cİhazlarında kullanıma
uygun olmalıdır.
Enfekslyon Kontrol komitesi taraf|ndan gerek törüıdüğü takd irde numune, . sağhk Bakanhğınca
yetkılendirilen ve kurum tarafindan tercih edilen bir laboratuarda mikrobiyal etklnlik,
toksikolojik, kimyasal lçerılç korozifetkı vb. açlsından test edilecektirve masraflar l|gili flrma
t3raflndaİı karşılanacaktır.
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Üründe uygunsuzluk tesPit e(jildiği durUmunda, farklı seri numaratl
ücret5iz değiştirilecektir



.İstenilen ürünün "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği"nin 3.madessinin (o)bendi gereğince tanı,teşhis

ve/veya tedavi amaçlı kullanılacaktır.

.Yüklenici tarafından teklif edilen cihazın Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi

Bankasında(TİTUBB) kaydı bulunmalıdır.

.Bu durumu ihale dökümanları içerisinde belgelemelidir.

.Teklif edilen cihazın UBB bilgisi doğruluğu ThUBB ve MKYS den kontrol edilir.Kapsam dışı olan

cihazlar için "Tıbbi cihazlarla ilgili Mal ve HizmetAlımı İşlemleri " konulu genelgenin 2.4

maddesi gereğnce satın a!ma süreci tamamlanmadan imalatçı ve ithalatçı tarafrndan TiTcK'dan

görüş alınarak TKtlK Mali Hizmetler Kurum Başkanlığna bilgi verilecektir.(Bu durumda teklif

edilecek ürünler için firmalar ihale öncesinde gereken görüş almayı ve bilgi iletimini

tamamlamahdır.

.Malzeme ile ilgili yapılacak tiim işlemlerde MKYS ismi kullanılmahdır.

.Numune istenmesi durumunda teklifle birlikte numuneler gönderilmelidir,

.Ürünün irsaliyesinde ve faturasında UBB kodu ibaresi belirtilmelidir..Yüklenici firma teklifle
birlikte Satış Yeri Yeterlilik Belgesini sahn alma dokiimanlarında beyan etınelidir,
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