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DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARl
l. Teklifedilecek ürün (TSE,lSo,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.

Teklifedi|en ma|zemeler kesin sipariş tarihinden itibaren ..... gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak.1

Teklif edilecek malzemeler €n az ı yll yüklenici firma garantisi altlnda olacakttr.
Ödeme Maliye 2 numaralı Döner Sermaye saymanlüğınca Nakit durumuna göre yapılacaktır
Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacakttr.
Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdrr.
İhaleyle ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklarda Akçakale mahkemeIeri yetkilidir.
Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasmda Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.

Malzemelerin montaj ve onarımı yllklenici firmı tarsflndan yapll8caktlr.
TekJiiini verdiğiniz ürünün barkod numarasını teklif kağıdına yazınız.
Toplam llyat üzerinden değerlendiriIecektir.
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*Validas yon ö|çümleri vaı,an refera donanımlar ilsili §ta rtvem evzuatla rau nolmıIıdır. Validasyon ra rların dac ihazla rln marka. model ve serı n marası bilsileriuile güncel kalib rasYon sertifi kaIarı bulun malıd ır.
*valida nva n tnln rtifi ve m edosvada beli melidir.
1.KONU:

Akçakale Devlet Hastanesi ameliyathane servisi (ttı'n odalar ve koridorlar ddhil),Sterilizasyon,Yoğun Bakım servisi (tıırn odalar ve koridorlar dAhil) ve diğer steril alanlar için;söz konusu alanlann havalandırma (HVAC) şartlarının standartlar Jahilinde oı;;ğ.r*kontrol edilmesi gerekmehedir. Uygunıuğun tespiti için .Tso 14644 VE DIN 19464-
standartlanna göre"havalandırma (HVAC) performans iestleri 2018 yılı için l (Bir) defa
idarenin belirleyeceği tarihte yaptınlacakiır.

2.GENEL ŞARTLAR

2.l.yukanda sayısı belirtilen alanlan, standartlardaki değerlerine uygun olarak çalışırvaziyette bulundurmasına temin için firma personeli tarafından yupiıacat oıçtırnı".",
muayene, test ve deneylerdir.

2.2. YaPı|acak olan test ve ölçtiıınlerde kullarulacak her türlü malzeme (temizlik malzemesi,
alet, ekipman, cihaz vb.) firma tarafindan temin edilecek ve bunun için her hangi bir ücret
talep edilmeyecektir.

2.3.Yapılacak test ve ölçiirn|erde ISo 14644 ve DIN 19464 veya eş değeri standartlarda
belirtilmiş olan değerler ve bilgiler referans olarak alınacaktır.

2.4. Test ve ölçüm yapılan alanlarda tespit edilen teknik uygunsuzluklar veya bunlann
giderilmesine Yönelik alınması gereken tedbirler firma tarafindan idareye teslim edilecek olan
test ve ölçüm raporu içerisinde belirtilecektir.

2.5. Test ve ölÇ[iıınlerden önce, test yapllacak alanlar hastane personeli tarafından temizlik ve
dezenfeksiyonu yapılarak teslim edilecektir.

2.6. Firma personeli, test ve ölçiirnlerde hastane hijyen kurallan ve Biyo-gtivenlik prensipleri
konusunda gerekli tedbirleri alarak çalışacaktır.

2.7 Test ve ölçiım hizrnetleri sııasnd4 idare tara-findan görevlendirilıniş bir personel firma
teknik personeline ttlın ça|tşmalarda refakat edecektir.

2.8. Test ve ölÇti'ın raporlan sadece hastane yönetimi tarafından kullanılabilecektir hastane
yönetiminin yazılı onaylan olmaksızın hiçbir şekilde bu raporlar çoğaltılmayacak veya
üçiirıcü şahıslara yazılı olarak verilemeyeceiiir.

2.9. Test firması ve muayeneyi gerçekleştirmeklen sorumlu personeli, muayene ettikleri
malzemeleri tasanmcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, satın alıcısı, .uhibi, krıı-r.,.,
veya bakımcısı, nede bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamalıdır.

n testler için kullanacaklan cihazlar standartlar uygun olarak katibre edilmiş
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ı) D O.P (Filterlntegrity Test ) Sızdırmazlık testi,

b) Hava akımınrn gtlrselleştirilmesi testi,

c) Hava debisi ölçtıınü,

d) Hava değşim sayılarının hesaplanması, değerlendirilmesi;

e) Birim Fark Basınçlannın Ölçtlmtl

f) Hava akışı yönlerinin tespiti,

g)LaminarFlow ünitesi hava hzı ve hız dağlımlannrn ölçtiüınü,

h) Padkül ölçiiırnü, steril alan temizlik sınıflannrn belirlenmesi,

l) Partihll sayımı testi

J) Yeniden temizleme sliıresinin tespiti,

k) Testler ISO 14644-3 standardına uygun olarak yapılmalıür.

Q Testleri yapan personel eğtimli olmaldıır.

PARTiKÜ LsAYIMI TEsTi §ARTLARI:
41 oda içerisinde uygulanan test Iso 14644/3 standardına uygun olarak yapılacak ve
13014644/I standardına uYgun olarak test raporlannda sunulacak veriler standartıann
minimum gerekliliklerini sağlayacaiiır.

4.2Test edilecek temiz oüda numune alma yerlerini ve sayısı, temiz oda./bö|genin alanı (m2)
değerinin karek<ıkü olarak hesaplanacakiır.

4.3 Partikül saYım gerÇekleştirilmeden önce, temiz odarın/btılgenin performans özelliklerine
uygun olarak çahştınldığ doğrulanmalıdır.

4.4 partikül konsantrasyonu ortalama hesabı, iki veya daha fazla sayıda numune alınan her
numune alma bölgesinde yapılmalıdır.

4.5 Numune alma yeri birden fazla ondan az ise 95Vo Güvenlik Üst Limiti Hesabı
yapılmalıdır.
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3.YAPILACAK ÖLCÜM VE TESTLER:
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4.6 Partikül sayım testinin raporlanmısı;

a) Test açıklaması ve yapılış tarihi kaydedilmelidir.

b) Test edilen temiz oda veya bölgenin fiziki olarak yerleşim alan (ve gerekli olduğundabitişik alanlar) net bir şekilde beıirtilmelidir.ve buttıııı <ımekleme noktalannrn koordine
edildiği teste özel bir taslak çizim olmahdır.

c) Temiz oda./btilgenin, Iso sınıflandırma sistemine göre tasanm kriterleri, kullanrm durumu
ve partiktil boyutlan ile ilgili açıklamalar belirtilmelidir.

d)Test cihazları tanımlanmah (adı, tipi, modeli, seri no) ve giirıcel kalibrasyon sertifikalan
rapor içeriğnde yer almalıür.

e) Elde edilen bütiiüıı ölÇme noktalanna ilişkin partil«ll konsantrasyon verileri hesaplamalar ve
sonuçlara ilişkin değerlendirmeler anlaşılabilir bir şekilde rapora eklenmelidir.

5.iSTENEN DöKüMAIüLAR:

5.1. Teklif verecek firmalar, ölçtin ve testleri yapmak için yeterli olduklannı belgeleyen
akreditasyon sertifi*alannı veya eğtim sertifikalannı (TÜRKAK onaylı)teklifleriyle birıiı,te
idareye teslim edeceklerdir.

S.2.Test ve ölçilrn raporlan ISo 14644 ve DIN 1946-4 standartlanna uygun olarak
hazırlanacak ve sadece l (bir) nüsha otarak idareye teslim edilecektir. Bütiin raporlar en az 2
(iki) yıl siııre ile firma tarafindan saklanacak ve istenildiğ zaman ulaşılabilir olacaktır.

5.3. Test raporlannda testi yapan firma, kişi, testin adı, test tarihi belirtileceitir.

S.4.uygulanan test metodunun adı, uygulama prosedtıriiıniıüüı hangi standarda (gerekli
durumlarü kullanılan eklerinin de adı belirtilerek) göre yapıldığ belirtilecektir. Standardın
testin yapıldığı tarihe göre en son versiyonu kullarulacakİır.

5.5. Test edilen mahalin, ekipmanın adlan ve konumlan açıkça belirtilecekıir. Test numunesi
alınan noktalann koordinatlan açıkça belirtilecek, gerekli ise pğe tizerinde gösterilecektir.

5.6.Test sonuçlan ve sonuçların ilgili olduklan standardın gereklerine göre yorumlan
yazılacaktır.

S.7.Testin yapıIdığ anda mekan ve çewe koşullan için bilgi verilecek (insan sayısı, aktivite,
gerekliyse oda donanımı, dış hava şartlan, vs-.. ) ve oluşan özel şartlar varsa, mutlaka rapora
yazılacaklır .

5.8. Test raporü kullanılan test cihazlarının adı, markası ve modeli belirti
cihazlar ilgili standartlann isteklerini karşılayabilir özellikte olacakıır

5.9. Test için kullanılanekipmanlann kalibrasyon sertifi ı, test tari
aşmamış olmalıdıı KaIibrasyon sertifikal
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VALIDAZYON DOSYASININ l
VERiLECEKTiR.

ADET FoToKoPİSİ AMELiYATIIANE BİRiMiNE

6. M[IAYENE TEsTLER]NDE KULLANILA cAK CİHAZ LAR:
6.1.Kullanılan bütün cihazlara ait giincel kalibrasyon sertifikalan bulunmalı ve bu sertifikalan
ihale aşamasında hastane yönetimine sunmalıdır.

7. Is EMNiYETi. BiYoGIIVE NLİK. GARANTİ VE YAPT
7.1. Test işlemlerinde çalıştınlan elemanlann iş güvenliklerinde ve ortamlann Biyogüvenlik
özelliği göz öntirıde bulundurularak operasyon odalan içerisinde yapılacak oı"n tı;-
çalışmalann buna göre organize edilmesinden firma sorumlu olacaktır.

GARANTi. MoNTAJ. EĞiTi M VE D|ĞER HUSUSIAR:

1,Alınacakürün, TıbbicihazYönetmeliği'nin 3. Madde (o) bendi gereğince tanı, teşhisve/veya
tedavi amaçlı kullanılacaktır.
2.yüklenici firma tarafından teklif edilen cihazın Türkiye ilaç ve Tıbbi cihaz ulusal Bilgi
Bankasındaya ÜrünTakipSistemi'nde (T|TU BB)/(Ürs)ıaydı bulunmalıdlr ve bu durumu
satınalma dökümanları içerisinde belgelemelidir. (Teklif edilen cihazın UBB bilgisi doğruluğu
T|TUBB/ÜTs veMYKYS'den kontrol edilir.

3.Ürünün irsaliyesinde ve faturasında UBB kodu ibaresi belirtilme|idir.

sözleşmeimzalanmas|natakibengerçekleştirilenkurulumveteslimsüreçlerindetedarikçilertaraf|ndandü
zenlenenirsaliyevefaturadaalınancihazın

MKYS Malzeme tanımları ile marka, model ve seri numarası bilgisinin açıkça belirtilmesi
gerekir MKYS ismi kullanılmayan faturalar ödenmeyecektir.

5.İdare tarafından UBBsi istenen fakat firma tarafından UBB Kapsam dışı olarak belirtilen
cihazlar için TİTCK (TürkiyeİlaçveTıbbiCihazKurumu)danalınmışkapsamdışıbeyan ısunu lmalıdır.
Firman ınkendibeyan ıgeçerlideğildir.

6,Garanti süresiboyuncabakım, onarımya da
yapılandiğerişlem lerleilgilihazırlananteknikservisformlarındakünyenumarasıdoldurulacakalan
olmalıdırveişlemyapanpersoneltarafındanbualandoldurulmalıdır.
BAKANLlĞ|N isreoiĞi DENETiMDE GEREKEN SoRULARlN CEVAPLARlNl KARŞ|LAYACAK
NiTELiKrE VALiDAsYoN YAPlLMALlDlR.
Ameliyathane validasyon işlemleri Ts EN 14614/ DlN 1946-4 standartlarına uygun olarak
yılda en az 1 alıdır. Bu testler kapsamında partikül ölçümü, fark basınç ölçü
sıcaklık- va değişim sayısı ve filtre sızdırmazlık testleri yapılmalıdır. İlgili öl
sonuçları, mahalin alan ve hacim olarak ölçümleri, oda krokisi, olması gerek
temiz sga lSO Class 7 sınıfında o|malıdır), hava akış yönü raporda belirtilmelidi
Yoğ Bakım valid asyon işlemleri Ts EN 14644/ DlN 1946-4 standartlarına uygun olara k-yılda
en az 1 kez yapılmalıdır. Bu testler kapsamında partikül ölçümü, fark basınç ölçümü, sıcaklık-
nem ölçümü, hava değişim saylsl ve filtre slzdlrmazlık testleri yapılmalıdır. iıgııi cııçılm
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sonuçları, ölçüm yapılan mahalin alan ve hacim olarak ölçümleri, oda krokisi, o|ması gereken

temiz oda sınıfı (3. ve 4. düzey yoğun bakımlar asgari lSO Class 8 ve üzeri sınıfında olmalıdır),
hava akış yönü raporda belirtilmelıdir. ilgili ölçümler 3. ve 4. düzey yoğun bakımlarda
aranacak olup bütün izole odaların (solunum ve temas) ölçümü yapılmalıdır.

sterilizasyon ünitesindeki steril alanlarda va|idasyon ölçümleri yılda en az 1 kez yapılmalıdır.

Bu alanda filtre sızdırmazlık, partikül ö|çümü, hava değişim sayısı, fark basınç ve sıcaklık-nem
ölçümleri yapılmalıdır. İlgili ölçüm sonuçları, ölçüm yapılan mahalin alan ve hacim olarak

ölçümleri, oda krokisi, hava akış yönü (hava akış yönü steril alandan kirli alana doğru

olmalıdır) raporda belirtilmelidir.

Özellikli Ünitelerin (Kemoterapi ilaç hazırlama, TPN solisyon hazırlama vb.) validasyon

işlemleri TS EN 14il4/ DlN 1946-4 standartlarına uygun olarak ilgili özel|ikli ünite hizmetini

sağlayan firmadan bağımsız bir kuruluş tarafından yılda en az I kez yapılmalıdır. Bu testler

kapsamında partikül ölçümü, fark basınç ölçümü, sıcaklık_nem ölçümü, hava değişim saylsl ve

filtre sızdırmazlık testleri yapılmalıdır. İlgili ölçüm sonuçları, ölçüm yapılan mahalin alan ve

hacim olarak ölçümleri, oda krokisi, olmasl gereken temiz oda sınıfı (hazırlama odalarl asgari

lSO Class 7 sınıflamasına, hazırlama ve doldurma kabinleri ise laminar hava (Laminar Air

Flow) altında lSo Class 5 sınıflamasına sahip olmalıdır), hava akış yönü raporda belirtilmelidir.

Hepa fıltre kullanılan alanlarda filtre stzdırmazlık te§ti ve partikül ölçüm sonuçlarına göre

filtre değişimi yapılmalıdır. Filtre s|zdtrmazlık testi ve görsel muayenesinde sorun olmayan

fi ltrelerin değişimi yapılmamalıdır.
validasyon ölçümleri yapan referans donanımlar ilgili standart ve mevzuatlara uygun

olmalıdır. Validasyon raporlarında cihazların marka, model ve seri numarası bilgileri ile

güncel kalibrasyon sertifi kaları bulunma|ıdır.
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