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KiLiS VALiLiGi
ILSAGLIK MUDURLUGU
Kilis Devlet Hastanesi

00149024771

Sayi : 35277066-949
Konu : 1 KALEM BASINC E§iTLEYiCi REZERVUAR (HERMETiK) ALIM i§i

TEKLiF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyaci olan a?agida cins ve miktan belirtilen malzemelerin/i§in alum 4734 sayih kamu ihaleleri kanununun
22. m addesinin(d) bendi hiikmune gore yapilacaktir.
A§agida cins ve miktan belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en geg (
2021 ) giinu saat I4:00’e kadar Kilis Devlet Hastanesi.dogrudan temin birimine gonderilmesini rica ederim.
1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurlugiimuze aittir.
2.Adi gegen i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir iicret odenmeyecektir.
3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ giinu igerisinde saat 08:30 ile 16:00 arasi Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatm bitirilip muayene komisyonunca kabul edildigi tarihten itibaren il Saghk Mudurliigii Muhasebe Birimince 2021 mali yili
Doner Sermaye Biitgesinden biitge imkanlari dogrultusunda en geg •i20CYUzyffml) gun igerisinde odenecektir.
5.Teklifiniz ka§eli ve imzali olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler genel yekiin teklif iizerinden degerlendirilecektir.
7.Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bitiminden once Satin Alma Birimimize kapali zarf igerisinde teslim edilmesi, edilememesi
halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi Ve^itb6VrdtKdst3hdtl@aWSi:toi,rtadresine mail gdnderilmesi ve daha sonra teklif
mektubunun aslimn gonderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma butun bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacaktir.
9.S5z konusu Teklif mektubuna ve Teknik §artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzalidir.
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KAPALI SiSTEM iLAC TRANSFER CiHAZI
BASINg E5iTLEYiCi REZERVUAR (HERMETiK)
TEKNiKOZELLiKLERi

MALZEMENiN ADI

BASINg E5iTLEYiCi REZERVUAR
1.

Teklif edilen urun, steril ambalajmda ve tek kullammlik (disposable)
olmalidir.

TEKNiKOZELLiKLERi
2.

Teklif edilen urun, hazirlanacak ila$ flakonu agiz yapisi ile uyumlu olmali ve
pikmayacak §ekilde flakon agzmi tamamen sarmahdir.

3.

Urun 20 mm ve 32 mm'lik flakonlara uyumlu boyutlarda sunulabilmelidir.

4.

Teklif edilen urun, parenteral yoldan uygulanacak olan ilaglarm hazirlanmasi
sirasmda ve saklandigi sure boyunca kullamlacagi ipin, hasta guvenligi
bakimmdan sterilitenin bozulmasma izin vermemelidir.

5.

Teklif edilen urun tipada yarattigi tahribata ve sonug olarak ilag gozeltisinin
sterilitesinin etkilenmesine neden oldugu igin Chemo-Dispensing Pin aleti
veya benzer kalm ug igermemelidir

6.

Teklif edilen urun, tehlikeli ilag olarak tammlanan antineoplastik ilaglarm
hazirlanmasi sirasmda ilag, gevre ve personel guvenligini saglamah di^andan
flakon igerisine ve flakon iginden di§anya hava transferini ve aeresolu
engelleyecek (hermetik) §ekilde kapali sistem ilag transfer cihaz tanimmi
kar§ilayan ozellige sahip olmalidir.

7.

Teklif edilen urun, gevresel kontaminasyon riskini bnlemeli uzerinde bulunan
membran sayesinde tek ba§ma ilag sizmtismi ve bula§mi engellemelidir.

8.

Teklif edilen urun ile birlikte kullamlacak kapali sistem ilag transfer cihazi
ozelligini ta§iyan enjektor adaptoru ile kullammi sirasmda ilag di§ yuzeye
bula§mayacak §ekilde gelik igne ayri bir kanal igerisinden gegmelidir. Bu
ozelligi sayesinde birbirinden ayrildigmda ilag bula§i ve sizmtisi
engellenmelidir.

9.

Teklif edilen urun, ilacm enjektore gekilmesi sirasmda birlikte kullamlan
enjektor adaptoriinun yapismdaki ozellik sayesinde flakondaki ilacm
tamammm gekilmesini saglamah boylece doz kaybmi onlemelidir.

10 Teklif edilen uriin, flakon iginde kalan artan dozun saklanmasi a^amasmda da
sizmti ve buharla§maya izin vermemeli, ilacm tekrar kullamlabilir siiresine
kadar sterilitesini koruyabilmelidir.
11. Teklif edilen urun iiretici firmamn belirledigi ilacm saklanmasi suresince ilag
sterilitesinin bozulmasmi engelleyerek ilag tasarrufu saglamalidir.
12. Teklif edilen uriin, ilag iiretici firmalarmm belirttikleri §ekilde ilag ile
etkile§ime girmeyecek ve hazirlanma prosediirlerine uygun materyale sahip
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olmalidir.
13. Teklif edilen uriin, 0.22 mikron'dan daha kuguk boyutta olan sitotoksik ilag
partikullerini de tutabilecek ve gevresel kontaminasyonu onleyecek kapali
sistem ozelliklerini ta§iyan genle§me kesesine veya balona sahip olmalidir.
14. Teklif edilen uriin, ilag sterilitesini bozmadan, olu§an negatif / pozitif basmci
dengeleyen genle§me kesesi igindeki filtre yapisi hidrofobik olmalidir.
15. Teklif edilen uriin iizerinde bulunan baglanti giri§i artan ilaglari tekrar
kullamm suresine kadar di§ ortam temasmdan ve enfeksiyondan koruyacak
koruyucu kapaga sahip olmalidir.
16. Teklif edilen iiriin, ila? §i§esine (flakon) hazirlama a§amasmda monte
edilmeli ve atik a§amasmda da ilap §i5esinde takili kalarak, ilacm
hazirlanmasmda oldugu gibi atik safhasmda da aerosol ve buharla^mayi
onleyerek kapali sistem ozelligini siirdiirmelidir.

URETlM OZELLlKLERl

17. Teklif edilen iiriin, uretim tarihinden itibaren 5 yil miyadli olmalidir.
18. Teklif edilen iiriin, tehlikeli ilaglarm hazirlanmasi sulandirilmasi ve transfer!
a§amasmda ilaglar ile etkile^ime girmeyecek hammadde kullamlarak
iiretilmi§ olmalidir. DEHP, polikarbonat, BPA igermemelidir.
19. Teklif edilen iiriinun sterilizasyon §ekli, lot numarasi ve iiriin ile ilgili bilgiler
paket iizerinde agk^a belirtilir olmalidir.

STANDART OZELUKLERl

20. Teklif edilen uriiniin, UBB Tibbi Cihaz Kayit Sistemi'ne veya UTS Sistemi'ne
giri§i yapilmi5 olmali ve Saglik Bakanligi onayh barkod numaralan ihale
komisyonuna ibraz edilmelidir.
21. Teklif edilen iiriiniin TiTUBB/UTS kaydmda GMDN kodu smiflamasmda
tehlikeli ilaglarm hazirlanmasi ve transferinde kullamlabilir oldugu
tammlanmi§ olmali.
22. Teklif edilen uriin, klinik tarafmdan denenerek sivi aerosol, buhar sizmtisiyla
ilgili kontrol testleri yapilacak, ilaf ile gegmliligi ve ila? giivenligi apismdan
degerlendirilerek klinikten uygunluk onayi almacaktir.

OZEL NOTLAR
23. Ulusal ve uluslararasi rehberlerde, kapali sistem transfer cihazi ile
tammlanan; gevresel bula§larm sisteme giri§ini ve tehlikeli ila^larm ya da
buharlarmm sistem di5ina gki§ini mekanik olarak engelleyen (sivi
sizdirmayan, hava gegirmeyen) cihazlardir.
24. Teklif edilen iiriin, hazirlama ve uygulama sirasmda gerekli olan diger
aparatlarla uyumlu olmali, kapali sistem ilag transfer cihaz biitiinliigiinii
koruyarak ilag hazirlanmasma olanak saglamalidir.
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