
T.C.
Harran Universitesi Aragtlrma ve Uygulama Hastanesi

Srra No: 02709
Konu: Teklif Mektubu
igin Adr: HEMoDiYALiz - HIZMET ALIMI
Fig Kodu :

:

Fiyalar KDV Harig olarak verilmelidir" Malzemelerin Markasl ve.ya Ozellipi mutlaka belirtilmelidir'

UBB sorgulamaslna gore en diiqtik 3 teklif baz ahnacaktrr. SGK Odenir/Odenmez teklifte belirtilecektir.

SUT kodu belirtilmeyen tef.fiffe. delerlendirme drqr brrakrlacaktrr. Pakete dahil olup olmadr$ teklifte belirtilecektir'

SUT fiyatrnr asan te[liner J.g..l;n;i*. drgr brrakrlacaktrr. Odemeler muayene kabul sonrast l-3 Ay arasrndadrr'

SGK Tarafrndan uBB,den [a]naklanan kesintiler durumunda yukleniciye tideme yaprlmayacak ve yiiklenici hiqbir hak talebinde

bulunmayacaktrr.
Teklif veren istekliler lukarrdaki tilm maddeleri gartsrz kabul etmig sayrlacakttr'

Son Teklif Tarihi: 01.08.2017 SAAT l3:00

S.No Ma! / Hizmet Adt Miktan Birimi Birim
Fivat

Toplam
Fivat

Tanrmlaytct Firma ve
UBB

1 nizuer nuut
(HEMODiYALiZ)

2s000 SEANS

Genel
Toplam(KDV

Haric):

*Tanrmlayrcr firma bilgisi olmah ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin grktrsr teklif ile birlikte verilmelidir'

idare No z 63760.38.32.00.01.330
iOare ,C,Ol : Harran Universitesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi .. --

Btup ruva, igin XML dosyasr igin gerekli idari bilgiler yukanda bildirilmigtir'

Adres: Ara5trrma ve UYgulama i OsmanbtKamPusu $ANLIURFA

iniu"i"r.r"" : ret.: o (+t+; 344 4l 65 Faks : 0 (414) 344 41 69



T.C
HARRAN tiNivpnsirrsi

ARA$TIRMA vE UYGULMA HASTANTSi

A) KONU
Harran Universitesi Aragtrrma ve Uygulama Hastanesi 36 ay stireli 25.000 seans

kargr I rlr hemodiyal i z hizmeti ahmr teknik gartname si dir.

B) GENEL UuruUrnn

YUKLENici TanaFINDAN SACLANACAK HiZMETLER

Ytiklenici 18 (onsekiz) adet hemodiyaliz cihazr ve en az 25 (yirmibeg) cihaz igin
yeterli su sistemini temin etmekle sorumludur. Ek olarak Sa[hk Mtidiirlti$i'ntin onayryla
Hemodiyaliz Unitesinde cihaz arttrnmr olmasr durumunda ytiklenici firma gerekli
hemodiyaliz clhazr ve bu cihazlar igin yeterli su sistemi ihtiyacrnr temin edecektir. Ek
olarak seropozitif cihaz ihtiyacr do[arsa hastane ydnetiminin istefii do[rultusunda
ytiklenici firma bu cihazr temin edecektir. ihaleyi kazanan firma hemodiyaliz cihazlan, su
sistemi, su sistemi tesisatr ve gerekli diler altyapr kurulumu esnasrnda hastalara
ma[duriyet yaqatmayacak, idarenin belirledipr zamanda iicretsiz olarak 24 (yirmidort) saat
igerisinde kurulumu gergeklegtirecektir. Kurulum esnasrnda olugabilecek aksakhk
nedeniyle hastalann zamanrnda hemodiyalize almamamasr gibi olasr hasta
malduriyetinden ihaleyi kazanan firma sorumlu olacak, olasr bir problemde hastalann
Sa[hk Bakanh[r tarafindan ruhsatlandrrrlmrg baqka bir diyaliz merkezinde tedavisini
yaptrracak ve briyle bir durumda hastanenin seans bagr zarannr odemeyi taahhtit edecektir.
S<izlegme bitiminde kurulan cihazlar ytiklenici firmaya iade edilecektir.

Yolun bakrmlarda ve hasta yatak bagrnda yaprlan hemodiyaliz iqlemlerini hastane

kendisi kendi cihazlan ve kendi sarf malzemeleri ile yapacaktrr. Yaprlan bu hemodiyaliz
iqlemlerinden firma herhangi bir hak talep etmeyecektir. Ancak hastane clhaz arruasl veya
olasr herhangi bir problem nedeniyle bu diyalizleri kendi yapamayacak olursa olasr cihaz
anza$ veya problem gdziilene kadar firmanrn hemodiyaliz cihazlan ve sarf malzemeleri ile
(yiiklenici firma hastanenin portabl reverse osmos su sistemini kullanabilecektir)
hemodiyaliz yapiabllecek, bdyle bir durumda efer firmarun hemodiyaliz clhazlan ve sarf
malzemeleri ile hemodiyaliz yaprlrrsa firma anlaqrlan hizmet ahmrndaki seans karqrh[r
hemodiyaliz ticretini alacaktrr.

18.06.2010 tarih 27615 Sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanarak yi.irtirlti[e giren
Diyaliz Merkezleri Hakkrnda Yrinetmelik ile Yonetmelikte Deliqiklik Yapan
Ydnetmeliklerin Yayrmlandr[r 04 Nisan 2012 tarih 28254 saytlt ve l0 Ekim 2012 tarih
28437 sayrh Resmi Gazetelerde yayrnlanan defiqikliklere gore (hizmet ahmr stiresi
esnasrnda mevcut yonetmelikte de[iqiklik olmasr durumunda o donem itibariyle en son
giincellenen ve resmi gazetede yaymlanan yonetmelik ve de[igikliklere gdre) merkezde
diyaliz hastalanna yaprlmasr gereken tetkikler yiiklenici tarafindan kargrlanacaktrr.
Akci[er grafileri raporlandrrrlacaktrr. Dryaliz hastalarrna yaprlmasr gereken tetkikler
hastanemizde yaprlacaktrr, ancak bu tutar giincel Sa[hk Uygulama Tebli[i tizerinden
hesaplanrp, yiiklenicinin hak ediginden kesilecektir.
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18.06'2010 tarih 27615 Sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanarak yiiriirlti[e giren
Diyaliz Merkezleri Hakkrnda Y<inetmelik ile Ydnetmelikte De[igiklik- yapan
Yrinetmeliklerin Yayrmlandr[r 04 Nisan 2012 tarih 28254 sayrh ve l0 Ekim 2012 tarih
28437 sayrh Resmi Gazetelerde yayrnlanan defiigikliklere gdre (hizmet ahmr siiresi
esnastnda mevcut ydnetmelikte de[igiklik olmasr durumunda o d<jnem itibariyle en son
gtincellenen ve resmi gazetede yayrnlanan ycinetmelik ve degigikliklere g6re) yiiklenici
diyaliz yrinetmeli[i ilgili hiikiimleri uyannca hemodiyaliz rinitesi su sisteminin ve
hastaneye ait portabl reverse osmos su sistemi gtinltik denetimini yapmak, giinltik denetim
igin gerekli malzemelerin teminini sa[lamak, gerekli bakteriyolojik, kimyasal ve bakteriyel
endotoksin numune altm ve tetkik ticretlerini kargrlamak, numune ahm hizmetlerinin
yaprlmasrnr sa[lamak, Sa[hk Mtidtirliilti'ntin onayladrlr yrinetmeliklere uygun
laboratuarlarda analiz ettirmek ve hastane ydnetimine bunu rapor olarak ,r.r*uklu
yiikiimliidtir' Yiiklenici firma hastalara ydnelik su sistemlerinden kaynaklanan her tiirlti
olumsuz neticeden sorumludur.

18.06.2010 tarih_27.615. Say_rh Resmi Gazete'de yayrmlanarak ytinirlti[e giren
D_iyaliz _M_erkezleri Hakkrnda Yrinetmelik ile Yctnbtrielikte oeliqittit" vipan
Ydnetmeliklerin Yayrmlandr[r 04 Nisan 2012 tarih 28254 sayrh ve tO Etim 2012 tarih
28437 sayrh Resmi Gazetelerde yayrnlanan deliqikliklere g<ire (hizmet ahmr si.iresi
esnasmda mevcut ydnetmelikte degigiklik olmasr durumunda i d<inem itibariyle en son
gtincellenen ve.reimi gazetgde yuf,nluru, ycinetmelik ve aegigi[l,ki.;. ;6;;)';#.;;
bulunmasr.gerekli cihaz, trbbi donanrm, arag ve geregleri (gart-namede hasiinenin taahhtid
ettiklerini hastane kargrlayacaktrr) kargrlayacaktrr.

Ytiklenici tagrnabilir monitdrlii altr kanalh elektrokardiyografi cihazr, tagrnabilir
monit<irli.i garj edilebilir defibrilatdr, ambu, airway ve laringoskop igeren tam donanrmlr
acil miidahale kiti, ikisi enfekte hastalar igin biri enfekte olmayan hastlar igin toplam iig
adet aspiratcir, tekerlekli sandalyenin kolayhkla grkabilece[i ve inebilecefi hastalarrn
tutunabilecegi kollu hassas hasta tartr sistemi, iki adet hasta bagr ayakh, pulse oksimetreli
tagrnabilir monitiir, iki adet kan gekeri 6l9tim cihazr ve miktan ihtiyaca baph olacak gekilde
temin edilecek kan gekeri dlgiim gubufiu, tig adet kulakta ateg dlger ve miktarr ihtiyaca
balh olacak gekilde temin edilecek problan, enfekte hastalar igin ikiger adet ve negatif
hastalar igin ikiqer adet toplam dort adet kolay silinebilir, agrk renkli kumagtan yaprimrp
manuel tansiyon aleti ve ddrt adet steteskop temin edecektir.

Ytiklenici, hemodiyaliz hizmetr igin s<izlegme stiresince Sa[hk Uygulama Tebligi
htiktimlerince, paket fiyat kapsamrnda olan veya kurumumuzca aynca fatura edilemeyen,
hemodiyaliz uygulamalan strasrnda gerekli olan tiim ilag-sarf malzemelerini ve tinitenin
ihtiyacr olan di[er malzemeleri ek iicret talep etmeden sallayacaktrr (diyalizor, arter-ven
seti, arter-ven fistiil i[nesi, single-needle teknili igin gerekli malzemeler,serumlar, asidik-
bazik soliisyon, toz bikarbonat, istenilen boyutlarda enjektdr, her ti.ir heparin, oral ve
enjektabl a[rr kesiciler ve ateg diigiirtictiler, steril ve nonsteril eldiven, maske, koruyucu
6nltik, steril hazrr spang, flaster (betafix-unipore), alkol, cilt dezenfektanr, batticon,
ydnetmeliklere uygun hemodiyaliz cihaz dezenfektanlan ve rslak mendiller, hasta bagr el
dezenfektanlan, stitur (ipek, katkiid), tablet tuz, hemostatik basr bandr, hemodiyaliz
kataterleri igin sabitleme bandr, v.b). Bu malzemelerden hizmet ahm gartnamesinde teknik
<izellikleri ayflca belirtilen malzemeler gartnameye uygun olarak temin edilecektir. Bu
malzemelerden Trbbi Cihaz y<inetmeli[i kapsamrnda olanlar CE belgeli olacaktrr.

Hastanemiz hemodiyaliz tinitesi igin haznlanan mek6n ile ilgili olarak;
idaresinin donarumstz olarak gdsterece[i yerde, cihazrn monte edilece[i yerin
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uygun hale getirilmesi igin gerekli tadilat ve deligiklikleri yapmak yiikleniciye aittir.
Donanrmsrz olarak aldrgr yeri Hemodiyaliz tinitesi igin uygun hale getirmek ve bu hususla
ilgili giderler ytikleniciye aittir (tesisat, elektrik ve su donarumlarr, sekreterya, mutfak ve
personel odalarrnrn amaclna uygun olarak hastane ydnetiminin talebi do[rultusunda
kullanrlabilir duruma getirecek ig d<igemesi ve teknik donarumr, hastane bilgi sistemi ile
entegrasyon iglemleri, vs).

Yiiklenici firma sekreterya igin bir adet ilgili trbbi kayrtlarr tutacak bellek
kapasitesinde ve internet ba[lantrsr olan bilgisayar sistemi ve benzeri malzeme deste[i, bir
adet yazrcr-tarayrcr-fax cihazr, drg hat telefon temin edecektir. Drg hat telefon kurulumu ve
masraf gideri yiikleniciye aittir.

Hemodiyaliz tinitesinde kullanrlan tiim krrtasiye malzemeleri (laboratuar istem
formlan, regete ka[rtlarr, hemgire ndbet listesi formu, malzeme istem defteri, hasta dosya
formlan, bilgisayar bakrmr ve onanml, yaztct bakrm ve onanml, yaztcr kartuq ve toneri, ,{3
ve A4 Ka[rtlan, kalemler vb.) ytiklenici firma tarafindan kargrlanacaktrr.

Ytiklenici firma hemodiyaliz bekleme salonu igin dahili uydu ahcrh ve karasal
anten girigli en az 46 ing ekran LCD Televizyon yerlegtirecektir. Ytiklenici firma her hasta
yata$t igin ayrr ayrr dahili uydu ahcrh ve karasal anten girigli en az 15 ing ekran LCD
Televizyon yerlegtirecektir. Televizyon ve sisteminin kurulumu igin hastane yonetiminin
talebi do[rultusunda yaprlacak dtizenlemeler (kurulum, tesisat, montaj, vs) yiikleniciye
aittir. Yi.iklenici firma hemodiyaliz salonuna bir adet buzdolabr temin edecektir. Ytiklenici
firma her hasta yatapr igin hasta yatak masasl temin edecektir.

Ytiklenici hemodiyaliz hizmeti igin $anhurfa ili Merkez Belediye ilgelerinin
merkezdeki srnrrlan igerisinde evden hastaneye, hastaneden eve hastalann seans girig ve
grkrg saatinine uygun olarak zamanrnda sorunsuz bir qekilde hastalarrn taqrnmasmr
sallayacak, gere[inde hastalann ev lokalizasyonlanna gdre birden fazla servis hizmetini
taahhiit edecektir. il merkezinden hastaneye, hastaneden il merkezine hemodiyalizde
gahgan personelin ulagrmr hasta servislerinde hastalarr ma[dur etmeyecek gekilde

safilanabilecektir. Hasta ve personel aragla ulagrmlarr zamanrnda, sorunsuz ve kesintisiz
olarak ytiklenici tarafindan yaprlacaktrr. Servis araglanrun ya;l en fazla dort yrl olacaktrr.
Ulagrm srrasrnda meydana gelebilecek kazalardan do[abilecek maddi ve manevi
tazminatlar yiikleniciye aittir. Arag veya araglar ytiklenici firmaya ait degil ise (kiralama)
tagrma firmasryla yaprlan sozlegme ve kontratr srizlegme srrasrnda idareye ibraz edilecektir.

Ytiklenici sdzleqme stiresi boyunca su sisteminin, hemodiyaliz cihazlan ile su
sistemi arasrndaki su tesisatrnrn ve hemodiyaliz cihazlanrun baktmt, denetimi, onanml,
dezenfeksiyonu ve her ttirlti destek-hizmetehazr halde tutulmast, ayrrca kaliteli ve verimli
hizmet verilebilmesini temin igin arva durumunda arunda mtidahale edebilecek diyahz
cihazlan ve mtigtemilatr ile su sistemi konusunda en az tig ay siire ile e[itim gdrdiifiiine
dair belge veya diplomayrhaiz 1 (bir) adet teknisyen temin edecektir. Yiiklenici firma ihale
si.iresince su sisteminin, hemodiyaliz cihazlarr ile su sistemi arasrndaki su tesisattrun ve
hemodiyaliz clhazlarrntn arrza durumunda teknisyenin miidahalesini agan durumlarda 24
saat igerisinde teknik servis hizmeti sallamak zorundadrr. Cihazlar ve arzalar en geg 72
saat igerisinde gahgrr duruma getirilmelidir. Teknik servis hizmetinin ttim masraflart
ytklenici tarafindan kargrlanacaktrr. Yiiklenici firmanrn salladr[r teknisyen hem mesai
saatleri igerisinde hem de icapta hastanenin yaptrfir yolun bakrmlarda ve hasta yatak
bagrnda yaprlan hemodiyaliz iqlemleri ile ilgili olarak hemodiyaliz cihazr ve portabl su
sisteminin kurulum, gtinliik denetim, bakrmr ve artza durumunda antnda mtidahalesinden
de sorumlu olacaktrr. Hemodiyaliz iglemi bittikten sonra hemodiyaliz cihazlartrun ytkama,
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ig dezenfeksiyon iqlemini teknisyen yapacak ve takibinden teknisyen sorumlu olacaktrr. Su
sistemi tesisat ve borularrnrn gerelinde ve talep halinde dezenfeksiyonunu teknisyen
yapacak ve sorumlu olacaktrr. Hemodiyaliz sorumlu hemgiresinin talebi dolrultusunda
hemodiyaliz cihazlarmn pipet ve kondaktcirlerinin temizlenmesini teknisyen yapacaktrr.

Unitenin temizlik iqleri ve her ttirlii gerekli temizlik ekipmanr ve malzemeleri
(deterjan, srvr sabun, pegete, paspas, vs) ytiklenici tarafindan sa[lanacaktrr. Temizlik igleri,
igin 2 (iki) adet personel bulunduracak. Her hasta de[igiminde garqaf de[iqimi bu
personeller tarafindan yaprlacaktrr. Trbbi atrk kovalarr-kutularr-torbalan vs ytiklenici firma
tarafindan temin edilecektir. Ytiklenici firmanrn temin ettifii temizlik personeli tlbbi
atrklarrn trbbi atrk deposuna atrlma iglemini gergeklegtireceklerdir.

Unitenin sekretarya igleri ytiklenici tarafindan kargrlanacak ve yiiklenici bu igler igin
I (bir) adet personel bulunduracaktrr. Poliklinik iglemleri, hastanede yaprlan tiim diyaliz
iglemleri igin hastalarm sevk ve gerekli di[er evraklanrun takibi, hastalann kayrt, tetkik, vs
gibi bilgi iglem igleri, dosyalarrn arqivi, krrtasiye iglerinin takibi, hastanede yaprlan ttim
diyaliz iglemleri ile ilgili olarak stoktaki malzemelerin takibi-bilgi iqlemden diigiigti-temini,
vs. gibi iqler bu personel tarafindan yaprlacak ve bu iqlemlerden sorumlu olacaktrr.

Yiiklenici firmarun temin edece[i personellerin uygunlugu [ 1 (bir) adet teknisyen, 2
(iki) adet temizlik personeli, I (bir) adet sekreter) lhemodiyaliz tinitesinin iqleyiqinde ve
personeller arasl uyumda ortaya grkabilecek problemlerin baqtan <inlenebilmesi amacryla
hastane yonetiminin ve ytklenici firmanrn ortaklaga karan yaztya_alnarak onaylanacakttr,
ihale stiresince yaqanabilecek olasr personel uyum ve hizmet problemi durumunda hastane
yrinetimi personelin de[igmesini talep edebilecektir. Personel izinleri hastane ydnetiminin
bilgisi ve onayl ile olacaktrr.

Hastanemiz hemodiyaliz personelinin gerekli efiitimleri, e[itim d<ikiimanlarr ek

bedel istenmeden, ytiklenici tarafindan kargtlanacaktrr.

Teklif edilen bi.ittin cihazlarrn yaglan, imalat tarihi ve seri numarasr ile
belgelendirilecektir. Bu cihazlann yagr 7 (yedi) yagrndan biiyiik olmayacaktrr. Ancak
diyaliz hizmet ahmrnr devam ettiren firma, ihaleyi tekrar almast durumunda sdzlegme

siiresince cihazlann ya$l 10 yrh gegmemig olmak kaydryla mevcut cihazlartnt

kullanabilecektir. ihale stiresince srk srk arrza veren hemodiyaliz cihazr onanlmastna

ralmen srk srk artza vermeye devam ederse ve bu yiizden hemodiyaliz tinitesinin
iqleyiginde sorun grkmasrna neden olursa hastane yonetiminin talebiyle bu cihaz

gartnameye uygun baqka bir cihazla de[igtirilecektir.

Ytiklenici firma temin edeceli biittin trbbi cihazlann bakrm ve onanmlannt
kargrlamak, yetkili firmalarla rutin bakrm onanm sdzlegmelerini yapmak, cihazlarrn

dtizenli ve sa[hkh hizmet vermelerini sa[lamak, takibini yapmak ve giderlerini

karqrlamakla ytikiimliidiir. Aynca yi.iklenici firma tibbi cihaz envanterinde adr gegen tiim
cihazlarrn altr ayhk kalibrasyonlannr yaptrrmak, takibini yapmakla ytikiimltdtir.

Diyaliz merkezindeki depo malzeme takibi ve miad kontrolleri yiikleniciye aittir.
Yi.iklenici, hastane yonetiminin gosterdili yeri hastane ydnetiminin isteyece[i planda

mevzuat-yonetmelik standartlanna da uygun olarak depo olarak kullanrma uygun hale

getirecektir. Olasr depo doluluk problemi nedeniyle hemodiyaliz iqlemi igin toz bikarbonat

talep edilmesi durumunda bu talebi gergekleqtirecektir.
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Ytiklenici, diyaliz salonunda ve acil miidahale odasrnda hasta mahremiyetini
sallamaya ydnelik olarak hastane yrinetiminin isteyecepi planda tavandan perde raylarr ile
asrlan perde diizenlemesi yapacaktrr.

Yiiklenici firma hemodiyaliz tinitesinde single-needle klik-klak (ek i[ne) sistemi
ile hemodiyalize girmesi gereken hastalar olabilece[inden bu ttir hemodiyaliz igleminin
gergeklegmesi igin gerekli her ttirlti malzemeyi hemodiyaliz iinitesinde bulunduracaktrr.

Saghk Mtidtirltigi'niin denetimlerinde iletilen eksikli[in giderilmesi ytiklenici
firma tarafindan taahhtit edilecektir.

Ytiklenici firma ig sa[hfr ve gi.ivenli[i ile ilgili sorumluluklannr gtincel kanun ve

ilgili y6netmelikleri v. s. uyannca yerine getirmekle ytikiimliidtir.

Ytiklenici firma giincel olan safhkta kalite standartlan ve yerinde de[erlendirme
rehberi kapsamrnda bulunan uygulamalan yerine getirmekle ytiktimltidtir.

Yiiklenici firmadan talep edilen sa[lanacak hizmetlerde bir aksakhk olmast
durumunda (su sistemi ve hemodiyaliz clhaz arzalanlproblemleri durumlarmda talepler
aynca belirtilmigtir) aksakhk ya$anan hizmet en geg 72 saat igerisinde 96ztme
kavugturulacaktrr. Qoziime kavugturulamayan sa[lanacak hizmet nedeniyle gecikilen her

gi.in igin sdzlegme bedelinin yo 0,5'i orarunda cezai iglem uygulanacaktrr. Qdziilemeyen
problem nedeniyle hastalann zamanrnda hemodiyalize almamamasl gibi olasr hasta

mafduriyetinden ihaleyi kazanan firma sorumlu olacak, ytiklenici firma problem gdztilene

kadar hastalann Saghk Bakanh[r tarafindan ruhsatlandrnlmtg bagka bir diyaliz merkezinde

tedavisini yaptrracaktrr.
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HASTANEMiZ TARAFINDAN KAR$ILANACAK HiZMETLER

Hemodiyalizhizmeti igin hasta karyolalan ve yataklart, yatak koruyuculart, yatak

garqaflarr, yatak nevresimleri, hasta yastrklarr ve yastrk ktltflan, gama$lr yrkama, titii
hizmetleri, hastalarrn yiyecek ve igecekleri, ihtiyag arunda birden fazla hastaya yetecek

kapasitede olan oksijen deste[i ve mobil durumlarda gerekecek oksijen ttipleri, sedye ve

tekerlekli sandalyeler, merkezde kullanrlacak kiigtik trbbi malzemelerin sterilizasyon

iglemleri, trbbi atrklarrn atrlmasr ve giderleri hastanemiz tarafindan kargrlanacaktrr.

Hemodiyaliz tinitesinin rsrtma, so[utma, havalandrrma sistemi, asansdr, jeneratdr,

internet ba[lantr tesisatr ve aydrnlatma igin gerekli olan donanlml ve arrza giderleri,

bunlarla ilgili cihazlann rutin bakrm ve onanml, bina altyaprsr ile alakah merkezi elektrik,

su tesisatr, kapr, pencere, lavabo vs artza ve tadilat igleri hastanemiz tarafindan

kargrlanacaktrr. Hemo diyaliz merkezinin elektrik ve su giderleri hastanemiz tarafindan

kargrlanacaktrr. Bilgi iglem sistemi ile ilgili arzalar hastanemiz tarafindan karqrlanacaktrr.

Diyaliz salonu bilgisayar sistemi ve yivlclsl hastanemiz tarafindan karqrlanacaktrr. Mavi-

pembe-beyaz kod ga[n sistemi, hemgire ga[n sistemi hastane tarafindan karqrlanacaktrr.

Gerekli olan sorumlu uzman doktor, pratisyen doktorlar, hemgire ve diyaliz

teknikeri gereksinimleri, doktor-asistan-hemqire odalan ig drigemesi ve gerekli

malzemeleri hastanemiz tarafindan kargrlanacaktrr. Saat l7:00'den sonra icap

durumlalnda hastane personeli ve ytiklenici firma teknisyeninin evden hastaneye,

hastaneden eve ulagrmr hastane tarafindan kargrlanacaktrr. Diyalizmerkezinde gdrev yapan

hastane ve yiiklenici firma personelinin <igle yeme[i ve uzayan hemodiyaliz seansl

durumunda akgam yeme[i giderleri hastane tarafindan karqrlanacaktrr.

Diyaliz merkezinin hasta verilerinin (TDIS, DYOB, Tiirk Nefroloji Dernepi

Registry giUi; rirt"me girigi, veri kayrt iglemlerinin yaprlmasr ve takibi ,hatalt veri

giriglerinin giderilmesi ve resmi yazrgmalarrn yiirtittilmesi hemodiyaliz sorumlu hemqiresi

iorumlulugunda hemodiyaliz sorumlu hemqiresi tarafindan, hemodiyaliz sorumlu

hemgiresi lzinli oldu[u durumda ise en krdemli tabip drgr sa[hk personeli tarafindan

yaprlacaktrr.
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c) TrBBi vE TrKNircOznrrirlnR:

nruouivrtiz su sisrnui rnrNir g.LnrN,tunsi

1- Sistem yirmibeg adet hemodiyaliz cihaznn su ihtiyacrnr Avrupa
Farmakopedansrndaki limit degerleri kargrlayacak kapasitede olacaktrr.

2. iSTEK YE 0ZELLiKLER
2-l istenilen Trbbi ve Teknik Ozellikler
2-l-l Sistemin su tiretimi 20oC rsrda ve TS 266 igme ve kullanma sularr

standardrndaki yirmibeq hemodiyaliz cihazr igin yeterli
kapasitedebolmahdrr. Sistemin iiretti[i su miktarr ters osmoz cihazr
debimetreleri tizerinden gdzlenebilmelidir.

Sistem aga[rdaki modtillerden olugacaktrr.2-r-2

Ham su tankr
On filtreler ve mikron filtresi
Basrng kontroll[ hidrofor grubu
Multi medya filtre
Dubleks Yumugatrcr
Aktif karbon filtresi
Ters osmoz iinitesi ve membranr
Su Da[rtrm sistemi UV Dezenfeksiyon cihazr
Sistemin Kimyasal Dezenfeksiyonu
Numune alma noktalarr
Saf Su Da[rtrm Sistemi
Su dalrtrm sisteminin Bakteri ve Endotoksin Ultra filtresi
DiIer

Ham su ve saf su tankr

2-l-3- Sistemde iki adet bir tonluk ham su ve iki adet bir tonluk saf su tankr yer almah
ve saf suda Avrupa Farmakopedansrndaki diyaliz suyu kalitesini bozmayacak
rizellikte olmahdrr.
Ham su tankrnda hidrofor seviye flatdni olacaktrr. Bunlarla tank iginde su

seviyesi ve pompa motorunun kontrolii otomatik olarak yaprlacaktrr. Tank
uygun bir sehpa veya ayaklar tizerinde bulunacak ve tabarunda bulunan bir
temizlik drenaj muslu[u ile bogaltrhp temizlenebilecektir.
Saf su tankrnda alt-iist seviye ve motor kontrol anahtarlan olacaktr. Saf su

tankr tizerinde mikro organizma giriqine mani olacak otoklav ortamtnda steril
edilebilir, teflon yaprda hava filtresi (0.22 mikron) bulunacaktrr. Bekleyen
suyun bozulmasrnr onlemek igin saf su da[rtrm pompasrnln grktgrna ultraviyole
(UV) dezenfeksiyon sistemi ve saf su pompaslnrn gahgmasrnr kontrol eden ayrr
bir kumanda tablosu olacaktrr. Kontrol panosu ve pompalann koruma smrflarr
en az IP 54 derecesindeki koruma srnrfinr ve CE markasrnr taqrmahdrr. Tankrn
ve yaprldr[r malzemenin 6zellikleri teklifte detayh olarak belirtilecektir.

a)

b)
c)
d)
e)

D

s)
h)
i)
i)
k)
l)
m)

D;ploma Tesui



On filtreler ve Mikron Filtresi
2-l-4- 6n filtreler ham su tankrnrn giriginde en fazla 100 mikronluk 1 adet gelik, geri

yrkanabilir filtre bulunmahdrr. Filtre elemanr paslanmaz gelikten olmahdrr. Su
gegigi en az 8000 litre /saat ve filtrenin tistiinde girig basrncrnr gd,steren bir
manometre bulunmahdrr.
Aynca Dubleks yumugatma dncesi 20" 25 mikron, Aktif karbon <incesi 20" 25

mikron ve RO girig krsmrnda 20" boyutunda 5 mikron ve I mikron gdzenek
gaph toplam 5 (beg) adet kartug filtre olmahdrr. Filtrelerin ve yaprldr[r
malzemenin rizellikleri teklifte detayh olarak bildirilecektir.

Basrnq Kontrollti Hidrofor Grubu
2-l-5- Su Sistemin rin antrm bciltmiin ihtiyacr olan basrncr ve debiyi sa[layacak

gekilde 2 adet basrng pompasl bulunmahdrr. Bu pompalar santrif[ij yaprda

olacaktrr. Pompalarrn gdvdesi ve suyla temas eden ytizeyler paslanmaz
gelikten mamul olacaktrr. Sistemde su kesilmelerinde kendi kendini koruma
6zelli$ bulunacaktrr (Termal koruma <izellipi). Pompalarrn ikisi de

gerekirse teker teker ve aynl anda veya ddniigtimlii olarak i$letmeye
ahnabilmelidir. Bunun igin rizel bir kontrol panosu ile teghiz edilmig
olacaktrr. Kontrol panosu ve pompalann koruma stntflart en az IP 54

derecesindeki koruma srnrfinr tagrmahdrr. Her iki pompa da paslanmaz gelik
bir gase iizerine monte edilmig olacak ve gahgma basrnqlarr tizerinde
basrngcilger tarafrndan izlenebilmelidir. Aynca pompalann hangi uluslar
arasr standartlara tabi olduklarr hangi sertifikalara sahip olduklan
belgelenecektir.

Multi Medya Filtresi
2-l-6- Sistemin giriginde elektronik zaman saati kontrollti Multi medya filtresi

bulunmahdrr. Multi Medya filtresinin kapasitesi, hemodiyaliz RO sisteminin
gerektirdili ham su debisini en gok V:l5mlh multi medya filtre kesit hrzrnr

agmayacak gekilde dizayn edildi[i teklifte belirtilecektir. Multi medya
filtresi istenilen gtin ve saatte otomatik ve maniiel olarak rejenerasyon
yapabilmelidir. Filtre tankr ve tizerindeki otomasyon valfi plastik aksamdan

iiretilmig olmahdrr. Tank igeri[i medya malzemeleri farkh dane gaplannda

kuartz kum, antrasit, demir-mangan tutucu olmahdrr.

Dubleks Yumugahcr Sistem
2-l-7- Hacim (debi) kontrollii ve dubleks yaprda olacaktrr. Yumugattcr sistemin

kurulaca[r merkezlerde 24 saat, srfir sertlikte ve yeterli miktarda su

verebilecek kapasitede olmahdrr. Bu husus sistemin test kontrollerinde
aranacaktrr. Su yumugatma sisteminin, hemodiyaliz RO sisteminin
gerektirdi[i ham su debisini giinde en gok 2 rejenerasyon ile istenilen su

kalitesini sa[layacak gekilde dizayn edildi[i teklifte belirtilecektir. Buna
ilave olarak Yumuqatma cihazr tanklarr kesit hrzr V=20mlsaat'den fazla
olamaz. Yumuqatma tankr ve tizerindeki otomasyon valfi plastik aksamdan

tiretilmig olmahdrr. Reginesinin igme suyunda kullanrma uygunluk belgeleri
olacaktrr. Yumugatrcr tinitesinde en az I adet ve en az 200 L hacimli tuz
tankr bulunacaktrr. Tuz kuyusu iginde tuz tankr tagmastnt dnleyecek valf
bulunmahdrr. Firmalar teklif ettipi yumugatma sisteminin tizelliklerini
teklifle birlikte detayh olarak verecektir



2-r-8-

2-t-9-

Aktif Karbon Filtre
Serbest klor tutma amagh olarak kullamlacak sistemin giriqinde elektronik
zaman saati kontrollii iki adet aktif karbon filtresi bulunmahdrr. Aktif
karbon filtresinin kapasitesi, hemodiyaliz RO sisteminin gerektirdi[i ham su

debisini en gok V:9 m/saat aktif karbon filtre kesit hrzrnr agmayacak qekilde

dizayn edildi[i teklifte belirtilecektir. Aktif Karbon filtresi istenilen gtin ve

saatte otomatik ve mani.iel olarak rejenerasyon yapabilmelidir. Filtre tankr
ve tizerindeki otomasyon valfi plastik aksamdan tiretilmig ve CE belgeleri
olan tiniteler olmahdrr. Tank igeri[i Aktif Karbon malzemeleri farkh 8x30
mesh size (dane boyutu 2,36 mm-0,6 mm) tutucu olmahdrr. iyot numarast

enaz900 veya daha yiiksek olmahdrr.

Ters Osmoz Unitesi ve Membrant
Agaprdaki tizelliklere haiz olmahdrr;

a) Sistemde iki adet ters osmoz cihazr olacaktrr, ters osmoz cihazr CE belgeli ve

Saghk Bakanh[r Trbbi Cihaz Ydnetmeli[i ilgili CE belgesi gartlarrndan

93l42|EEC Aktif TrbbiCrhazSrnrf 28 Kural 1l'e grire belgeli olmahdrr.

b) Ters osmoz iinitesi basrng kontrollii 316 L birinci kalite yiiksek basrng

pompaslna sahip olmahdrr. Basrng, limit de[erlerin drgrna grktrlrnda tinite
gahgmasrnr otomatik olarak durdurmahdrr. Membrandan grkan anttlmtg su

kendi basrnct ile saf su tanktna dolabilmelidir."

c) Ters osmoz iinitesi Hemodiyaliz makinelerin ihtiyact olan antrlmrq suyun

basrncrnr ve miktannr ayarlayacak sisteme sahip olmahdrr.

d) Btitiin sistem igin mtistakil bir elektrik gtig da[rtrm kabini bulunmah ve ters

osmoz iinitesi kumanda paneli mikro iglemci kontrolli.i olmahdrr.

e) Ters osmoz cihazt iizerinde acil durum stop dii[mesi bulunmahdrr. Acil durum

stop dti[mesi Ters osmoz cihazrnrn tiim enerjisini kesebilmelidir.

0 Programlama bilgileri ise uzun stireli elektrik kesintilerinde kaybolmamaltdrr.

g) RO iinitesinin tiretti[i su ve atrk su miktarlarr dlgtlebilecek ve bu miktarlar

vana, manometre ve akrq <ilger ile ayarlanabilecektir.

h) Ters osmoz tinitesi On Line (direkt besleme) olarak gahgmah, istenildi[i zaman

saf su deposu kullanrlarak da gahqmahdrr.

D Mikro iglemci kontrollti kumanda paneli ile iiretilen suyun iletkenlik de[eri
ekrandan, i.iretilen ve atrk suyun litre/saat miktarlan debimetreden izlenmelidir.

j) Ters osmoz i.initesi, set edilen srnrr de[erleri agrnca, kullanrctyr sesli ve

gortinti.ilii uyaracakttr.

Araltl
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k) RO iinitesinin membranr ince film kaph polisiilfan-poliamid kompozit yaprda

olacaktrr. Kullanrlan membranrn rimrti, avantaj ve dezavantajlarr aynntrh olarak
agrklanacaktrr.

Sistem acil durumlarda ihtiyacr kargrlayacak iki adet I tonluk saf su tankrna
sahip olmahve arva durumunda by-pass ba[lannh olmahdrr.

Da[rtrm sistemi UV Dezenfeksiyon cihazl
Ultraviyole dezenfeksiyon cihazr Ultra filtreden 6nce saf su da[rtrm hattrna

monte edilecektir. UV kapasitesi 3 m3/saat debiyi 9000 saatlik lamba 6mrti
sonunda, osmoz sryu g"gitgenlifiinde en M 400 Joule/-2 guu verebilecek
kapasitede, tek lambah ve lambasl en az 40 watt gtictinde, zarnan saatli ve

lambanrn arrualatwrasr durumunda krmrzr rgrk uyanh, balastt ile beraber
komple CE belgeli cihazdan I adet olacaktrr. Kullanrlan lambanrn teknik
ozelliklerinde belirtilen kullanrm saati sonunda de[igtirilerek de[igim
raporunun kayrt altrna ahnmasr gereklidir. De[igim yetkili servisin tuttulu
tutanak ile do[rulanmahdrr.

r)

Su
2-t-10-

Sistemin Kimyasal Dezenfeksiyonu
2-l-ll- Sistem periyodik olarak ya da bakteriyolojik kontaminasyondan

giiphelenildifiinde uygun kimyasal ile dezenfekte edilebilecek 6zellikte
olmahdrr. Uygun kimyasal bilgileri teklifte belirtilecektir.

Numune Alma Noktalarl
2-l-12- Sistemin her iinitesi grkrgrnda test musluklan bulunmahdrr (multimedya

filtre, yumu$atlcl filtreler, aktif karbon filtreleri, reverse osmoz i.initesi grkrgr

ve sistemin grkrgrnda diyalize hat iizerinde).

Saf Su Dafrtrm Sistemi

2-l-13- Tesisat ve borular her ttirlti bakteriyel kontaminasyonu <inleyecek ve

kolayca dezenfekte edilebilecek qekilde tasarlanmahdrr. Boru qebekesinin

yaprml igin kullanrlan malzeme Avrupa Farmakopedansrnda tarif edilen

diyaliz suyu kalitesini bozmayacak 6zellikte; paslanmaz gelik, polivinilidin
flortr, polipropilen, ya da polivinilklortir, PEX-A gibi hijyenik olmahdrr.

Tesisat hemodiyaliz iinitesine ve hastane ydnetiminin uygun gdrdii$i yo[un
bakrmlara gekilecektir. Siirekli ytiksek hrzh su sirkiilasyonu sa[layan, suyun

dolagrm hattrnda dolambagh bir yol izlemek yerine miimktin oldu[unca dtiz

bir hatta akrgrna yardrm eden uygun bir tesisat gekilmelidir. Saf su daflrtrm

hatlarrnda siirekli devridaim etmeli ve kullanrlmayan saf su, anttlmtg su

tankrna veya RO (Revers-osmos) iinitesine geri dcinmelidir. Boru sistemi l5
Bar'hk basrnca dayanabilecek dzellikte olmaltdtr. Saf su da[rtrm sistemi

Avrupa Farmakopedansr Diyaliz suyu kalitesinin korunmast maksadryla

mtimkiin oldu[u kadar krsa mesafeler gozetilerek ddgenmelidir.

Saf Su Da[rtrm Sisteminin Bakteri ve Endotoksin Ultra Filtresi
2-l-14- Saf su da[rtrm sirkiilasyon pompasr kapasitesinde sudaki olabilecek bakteri

ve endotoksinleri Avrupa Farmakopedansrndaki limitlere diigiirebilecek
nitelikte I adet ultra filtre olmahdrr. Ultra filtre g<izenek gapl en gok 30 KDa

l0



2-t-15-
2-1-15-1.

2-L-15-2.

btiyiikltikte ve membran efektif alam en az 4,5 ile 8m2 olmahdrr.
Malzemenin UBB kaydr olmahdrr.

Di[er
Sistem acil durumlardaki su ihtiyacrnrn karqrlanabilmesi igin by-pass
sistemine sahip olmah ve gerekli yerlerde basrng emniyet valfleri olacaktrr.
Sistem i.initeleri girig ve grkrglannda basrng manometreleri olacaktrr. Sistem
igindeki tinitelerin her birinin elektriksel gtig ve kontrol kabini olmahdrr.
Sistem 220YAC ve I veya 380VAC - 50Hz ile yerel gebeke gerilimine
uygun olarak gahgmah, gebeke gerilimindeki +10 VAC'lik deligimlerden
etkilenmemelidir.
Hemodiyaliz su sistemi teknik gartnamesinde agrkga belirtilmeyen konular
gtincel su antma sistemi yonergesine uygun olacaktrr.

2-1-1s-3.

2-2- Su sistemi montaj, alt yapr montaj ve bakrm gaftlarr
2-2-l Sistemin ham su giriq ba$lantrsr ile kullanrm mek6nr igindeki sistem tinitelerinin

su tesisatr montajr ve igletmeye almasr yi.iklenici firma tarafindan
gergeklegtirilecek ve sistem tam gahgrr vaziyette teslim edilecektir.

2-2-2- Sistem kurulmasr srrasrnda olabilecek hasarlan aslma uygun olarak firma tarafindan
onanlacaktrr.

2-2-3- Yiiklenici firma ihale stiresince arza durumunda teknisyenin mtidahalesini
a$an durumlarda 24 (yirmidcirt) saat igerisinde teknik servis hizmeti
sa[lamak zorundadrr. Teknik servis hizmetinin ttm masraflarr yiiklenici
tarafindan kargrlanacaktrr. Cihaz en geg 72 saat igerisinde gahgrr duruma
getirilmelidir. Anzasr giderilemeyen cihaz pargasl en geg 24 saat igerisinde
yenisi ile ticretsiz de[igtirilecektir. Bu garanti yiiklenici tarafindan taahhiit
edilmelidir. Bunlar yerine getirilmedi[i takdirde gecikilen her giin igin
sozleqme bedelinin % 0,5'i orarunda cezai iglem uygulanacaktrr. Su
sisteminde olugabilecek olasr her tiirlii problem nedeniyle (kontaminasyon,
bakteriyolojik-endotoksin-kimyasal analiz problemleri, arrza, vs) hastalarrn

zamanrnda hemodiyalize abnamamasr gibi olast hasta mafiduriyetinden
ihaleyi kazanan firma sorumlu olacak, olasr bir problemde hastalann Saghk
Bakanhlr tarafindan ruhsatlandrnlmrg bagka bir diyaliz merkezinde
tedavisini yaptrracaktrr.

ll
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1.

2.

3.

HEMoDiy ALiz cirul^zt rrrNir ganrNaunsi

Teklif edilen cihaz, agaprda genel hatlarr ile belirtilen trbbi ve teknik <izellikleri
igeren son teknolojiye uygun olarak tiretilmiq olacaktrr.

Cihaz T.C. ilag ve Trbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasr'na ( TITUBB ) kayrth ve

Sa[hk Bakanh[r tarafindan onayh olmahdrr.

Cihaz 220-230 Volt ve 50-70 Hz ode gahgacaktrr. +%10-12 gerilim
depigikliklerinden etkilenmeyecektir. Diyaliz ve dezenfeksiyon esnasrnda harcadr[r
elektrik ve su miktarr belirtilecektir.

Cihazda rsr tasamrfu saglayacak "Heat exchanger" sistemi bulunmahdrr.

Cihazrn ekranrnda veriler Tiirkge olmah veya butonlar sembollerle ifade edilmig
olmahdrr.

6. Cihazrn tiim iqlemleri mikroiglemciler tarafindan kontrol edilmelidir.

7. Cihaznegatif basrng sistemine g<ire gahgmahdrr.

8. Cihazda diyaliz tedavisi ile ilgili tiim parametreler, gekilecek stvt, saatte gekilmek
istenen srvr miktan ve kalan siire ekrandan izlenebilmeli ve de[igtirilebilmelidir.

9. Cihaz ekranh ve mikroiqlemci kontrollii olup, dijital gdstergelerle donatrlmrq

olmahdrr.

10. Cihaz ultrafiltrasyon miktannr kesin ve net bir qekilde vermeli, voltimetrik
ultrafiltrasyon esaslna gdre gahqmah, UF miktarr ile gekilen stvr egit olmahdrr.

ll. Cihaz Sequential Ultrafiltrasyon, ISO UF veya By-pass diyalizi olarak da anrlan

Bergstrom diyalizi yapabilmelidir.

12. Cihazda Arter basrncr, Ven basrncl ve TMP basrncr dlgiilebilmeli ve ekranda

izlenebilmelidir.

13.Cihaz Arter basrncr, Ven basrncr ve TMP bastnct alarm limitlerini otomatik olarak

kurmahdrr, tedavi srrasrnda gerekli durumlarda kullanrcr tarafindan

de!iqtirilebilmelidir.

14. Cihaz yazrh, rgrkh ve sesli alarm vermelidir. Arter bastnct, Vendz basmct, TMP

basrncr, hava dedekt<irti ve kan dedektdru alarmt oldu[unda kan pompasl

durmahdrr.

15. Cihazda ultrasonik hava dedektdri.i ve karun rengine hassas optik dedekt<ir

bulunmahdrr. Alarm oldu[unda hemodiyaliz iglemi otomatik olarak durmahdrr.

4.

5.

12



16. Cihazda diyalizdr membranrndaki kan kaga[rnr tespit edebilecek kan kaga[r

dedektriru bulunmahdrr. Kan kaga[r durumunda, kan pompasl otomatik olarak

durmahdrr.

l7.Cihann kan pompa hrzr 450 ml/dk tzerine grkabilecek qekilde ayarlanabilir

olmahdrr.

18. Cihazrn kan pompasr segment gapr farkh set gaplanna gdre ayarlanabilmelidir.

19. Cihaz elektrik kesilmelerinde ttim hasta verilerini en az 15 dk. stre ile hafizasmda

tutma <izelli[ine sahip olmah ve aynca prhtrlagmayr cinlemek igin cihazrn kan

pompasl ve ekstrakorperyal kan devrelerinin gahgmastnr sa[layacak akti sistemine

sahip olmahdrr.

20. Cihazda single-needle klik-klak (tek i[ne) sistemi standart olarak bulunmahdrr'

Normal diyaliz esnasmda meydana gelebilecek fisttil trkanmalarmda Single-needle

klik-klak diyalizine gegilebilmelidir.

21, Cihann iizerinde mikroiglemci kontrollu heparin pompasr bulunmahdrr.

Kullanrlacak enjektor hacmi 10,20,30 veya 50 ml olmahdrr.

22. Cihazda olugabile cek arlz:alan ekran ya da gdstergeler ile izlenebilme dzelli[ine

sahip olmahdrr.

23. Cihazda kullanrlabilecek setler tek bir firmaya ba[h kahnacak qekilde imal edilmiq

olmamal; ttim tiniversal setler kullanrlabilmeli ve ayarlamalat kolayca

yaprlabilmelidir. Bu konuda yanh beyanda bulunulmahdrr'

24. Cihaz sete mayi doldurma iglemini otomatik olarak prime konumunda yapmahdrr.

Setlere mayi doldu[unda cihaz prime konumundan diyalize hazrrhk konumuna

otomatik olarak gegmelidir.

25. Cihaz ytiksek gegirgenli membranlar kullanarak high-flux diyaliz tedavisi

yapabilmelidir.

2 6. Cihaz b i karbonat diy alizi y ap ab i I m e I i di r.

27 . Cihazlarrn en az yo| 5'i toz bikarbonat kullanma dzelli[ine sahip olmahdrr.

28. Cihann, diyalizat iletkenli[i ve diyalizat tstst, limit dtqrna grkrldr[rnda cihaz alarm

vererek, diyalizat akrgrnr otomatik olarak durdurmah ve by-pass konumuna

gegmelidir.

29. Cihaz piyasada ruhsath olarak tiretilen konsantre soliisyonlannr kullanabilmelidir.

Depiqik ioli.isyonlal kullanabilmek igin cihazda formi.ilasyon de[igtirme ozelli[i

olmahdrr.

30. Cihazda standart sodyum ve bikarbonat delerlerini diyaliz esnastnda de[iqtirebilme

6zellili bulunmahdr. Ayrrca monit6rden iletkenlik izlenebilmelidir.

l'lasia:re-.
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31. Cihazda UF Profilleri olmahdrr. Bu profiller sayesinde hastaya de[igik tedaviler
uygulayarak kontrollti srvr gekimi yaprlabilmelidir. Srvr gekimi hacim kontrollu
olmahdrr.

32. Cihazda sodyum profilleri olmahdrr. Bu sodyum profilleri sayesinde hastaya 6zel
tedavi igin kontrollii sodyum uygulanmahdrr.

33. Cihazrn diyalizat rsrsr 35oC ile 39 oC arasrnda ayarlanabilmeli ve izlenebilmelidir.

34. Cihann diyalizat akrg hrzr 0, 300, 500, 700 ya da 800 ml/dk olmalt, herhangi bir
kalibrasyona ve teknik ekipmana gerek kalmaksrzrn hazrrhk konumunda ve diyaliz
esnasmda kullanrcr tarafindan kolayca de[i gtirilebilmelidir.

35. Cihazda termal, kimyasal ve termokimyasal dezenfeksiyon, dekalsifikasyon
programlan bulunmahdrr. Termal dezenfeksiyonu en az 840C de yaprlmahdrr.
Programlarrn ttimii tam otomatik olmahdrr.

36. Cihazrn herhangi bir dezenfektan ba[rmhh[r bulunmamahdrr. Uygun standartlarda

tiretilmi g dezenfektan maddeler kullanrlabilmelidir.

37. Cihaz kendi kendini test edebilme dzelli[ine sahip olmahdrr. Test programt,

sistemdeki mevcut artza ve kalibrasyon hatalarrnr tespit edip kullanrcrlan uyarmah,
elektronik, elektromekanik ve hidromekanik bcili.imlerin tamamtnr kapsamahdrr.

38. Hidrolik bdliimde herhangi bir su kagapr riskine kargr elektronik bciltime zarar

vermemesi igin, hidrolik briliim ile elektronik b<iltim arasrnda gerekli tiim tedbir
ahnmrg olmahdrr.

39. Cihaz standart olarak online klirens monit6riine sahip olmahdrr.

40. Cihaz merkezi bi lgisayar ba[lantrsrna olanak sallayabi lmelidir.

41. Cihaz tekerlekli ve kolayca haraket edebilmelidir. Ayrrca cihazr sabitlemek igin
kilit sistemi olmahdrr.

42. Cihann aynca iisttin cjzellikleri var ise yazit halde verilecektir. Usttin cizellikler
komisyonun de[erlendirmesine gdre tercih nedeni olabilecektir.

43. Cihazda tansiyon aleti olmah ve kan bastnct monitdrii bulunmahdrr.

44. Yi.iklenici firma cihazlarrn gartnameye uygun oldu[unu teklifte taahhtit edecek,

cihazlarla i I gi I i katalo glarr da tekl ifl erinde sunacakttr.

45. Cihaz arrzalan yiiklenici firma tarafindan ticretsiz olarak giderilecektir. Cihazlarrn

iireticinin tavsiye ettili yrlhk koruyucu bakrm kitleri yiiklenici tarafindan ticretsiz

olarak de[igtirilecektir.
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HEMoDiy ALiz cirutzt rrslinnar, GARANTi vn BAKIM ;ARTLART

l. Yiiklenici, ihale si.iresi boyunca ayhk periyotlarda cihann bakrmr, her ttirlti sarf
malzemesinin bedeli yi.iklenici firma tarafindan bedelsiz sa[lanacaktrr. Cihazlarrn
kullanrm siiresi boyunca gegerli olmak i.izere kesintisiz iglerli[inin devamr igin
periyodik bakrm gerektiren pargalar ve herhangi bir anza halinde orijinal yedek
parga dahil her ttirlii teknik destek hizmetini ticretsiz olarak verecektir.

2. Ytiklenici, cihazlan kurum tarafindan istenilen yere iicretsiz monte etmekle ve

montaj igin her ttirlii diizenlemeyi sallamakla ytiktimliidiir.

3. Cihazlarla ilgili e[itim ytiklenici tarafindan kargrlanacaktrr. Yiiklenici aynca
kullanrm krlavuzu ile dikkat edilmesi gereken hususlarr igeren dokiimanr Ttirkge
olarak kuruma verecektir.

4. Yiiklenici, igeri[inde sistemin parga listelerini, bakrm/onanm ve kalibrasyonunda
kullanrlacak belgeleri, arrza tespit ve takip doktimanlannr (kullanrcr krlavuzlan ve

servis el kitaplan), her ttirlti cihaz igin teknisyende bulunduracakttr.

ihale stiresince cihazlann anzasl durumunda teknisyen arunda mtidahale edecektir.
Teknisyenin mtidahalesini agan durumlarda ytiklenici firma 24 (yirmidcirt) saat

igerisinde teknik servis hizmeti sa[lamak zorundadrr. Ttim masraflan yiiklenici
tarafindan kargrlanacaktrr. Onarrlmayan cihaz en geg 72 saat igerisinde firma
tarafindan bagka bir cihaz ile defiqtirilecektir. Bu garanti ytiklenici tarafindan
taahhtit edilmelidir. Bunlar yerine getirilmedi[i takdirde gecikilen her gtin igin
sozlegme bedelinin o 0,5'i oranrnda cezai iglem uygulanacaktrr. ihale stiresince stk

srk anza veren hemodiyaliz cihazr onanlmasrna ra[men srk srk arva veffneye

devam ederse ve bu yiizden hemodiyaliz iinitesinin igleyiginde sorun gtkmastna

neden olursa hastane ycinetiminin talebiyle bu cihaz qartnameye uygun bagka bir
cihazla de Ii qti ri I ec ektir.

Cihazlann kullanrm stiresi boyunca gegerli olmak izere kesintisiz iglerli[inin
devamr igin periyodik bakrm gerektiren pargalar ve herhangi bh arrua halinde

orijinal yedek parga dahil her ttirlii teknik destek hizmetini iicretsiz olarak

verilece[ini dair noter tasdikli taahhiitname istenecektir.

5.

6.
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ytiKSEK GECIRGEN (HIGH-FLUx) tiv x,izon rrrNix $,t nrunursi
(1.3-2.2 m2)

1. Membran materyali biyouyumlu tam sentetik ve kuru hollow-fiber tip olmahdrr.
2. Diyaliz<irler UiCU-f'tUX ozellikte olmahdrr.
3. Diyalizerin drq yaprsr ktrtlmalara kargr dayanrkh olmahdrr.
4. Diyalizdr biyo uyumlu bir nitelige sahip olmahdrr. Bu agrdan aga[rdaki <izelikleri

g<istermelidir
a) Protein adsorbsiyonu olmahdrr.
b) Kompleman aktivasyonuna yol agmamahdrr.
c) Lokosit aktivasyonuna yol agmamaltdtr.
d) Dtigtik trombojenisitiye sahip olmahdrr.

5. Sterilizasyon rsr (buhar) veya gamma olmahdrr ve non pirojenik olmahdrr.
Diyalizdr steril halde ambalajh olacak, ambalaj iizerinde sterilizasyon gekli ve

tarihi belirtilecektir. Sterilizasyon gegerlilik tarihi teslim tarihinden itibaren enaz2
yrl olmahdrr.

6. Diyalizorler hemodiyaliz birim sorumlusu doktor ve hemgirenin iste[i
dogrultusunda hastalarrn ordenna gdre total membran ytizey alanr I .3-2.2 m2

arah[rnda temin edilecektir.
7. Maksimum transmembran bastnct 500-600 mmHg olmahdrr.
8. Ultrafiltrasyon katsayrsr 1.3-l .4 m2 igin 30 ml /mmHg. h, 1.6-1.8 m2 igin 50 ml

/mmHg. h ve 1 .9-2.2 m2 igin 65 ml /mmHg. h iizerinde olmahdrr.
9. QB: 300 ml /dk, QD: 500 ml /dk, UF o ml/dk gartlannda invitro klirens de[erleri:

Ure klirensi: 1.3-l .4 m2 igin 2260 ml/dk ve tizeri, 1.6-1.8 m2 igin >270 ml/dk ve

izerr,1.9-2.2 m2 igin >280 ml/dk ve iizeri
Kreatinin klirensi 1.3-1.4 m2 igin 2230 ml/dk ve iizeri, 1.6-1.8 m2 igin >240 mlldk
ve iizeri, 1.9-2.2 m2 igin >260 ml/dk ve i.izeri

I 0. Gegirgenlik katsayrlarr;
82-mikroglobulin igin > 0.7 olmahdrr
Albumin igin <0.01 olmahdrr.

11. Diyalizoriin kan dolum hacmi 1.3-1.4 m2 igin < 95 ml, 1.6-1.8 m2 igin < 115 ml
1.9-2.2 m2 igin < 125 ml olmahdrr.

12. Bozuk ya da arvah tiriinleri veya iglem esnasmda patlayan ya da ktnlan malzemeyi

firma de[iqtirmeyi taahhi.it edecektir.
13.Diyaliz<jr TC. ilag ve Trbbr Cihaz Ulusal Bilgi Bankasr 'na (TITUBB) kayrth ve

Sa[hk bakanhfir tarafindan onayh olmahdrr.
1 4. Diy alizorlerin CE belgesi olmahdrr.
15. Ytiklenici firma ytiksek gegirgen diyalizcirlerin gartnameye uygun oldu[unu teklifte

taahhtit edecek, ilgili kataloglarr da tekliflerinde sunacakttr.
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ARTER VEN SETi TEKNiK $ARTNAMESi

1. Setler, steril, geffaf ambalajda ve tek kullanrmhk olmahdrr.
2. Arter Ven setleri birlikte ambalajlanmrg olmahdrr.
3. Setler gama veya buhar sterilizasyon ydntemi ile steril edilmig olmahdrr (etilen

oksit ile yaprlan sterilizasyonlar kabul edilmeyecektir). Sterilizasyon tarihleri
ambalaj iizerinde tahrif edilmemig olarak bulunmahdrr.

4. Setin tizerinde yer alan son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 2 yrl sonra
olmahdrr.

5. Setler ttim hemodiyaliz cihazlanna uyacak gekilde evrensel dzelliklere sahip
olmahdrr.

6. Arter tarafinda heparin verrne hattr bulunmaltdtr.
7. Arter hattr tizerinde izolator bulunmahdrr.
8. Ven hattr tizerinde izolatdr bulunmahdrr.
9. Arter ve ven tarafinda basrng ttipti, basmg dlgiim adapt<iri.i, klemp, drip chamber ve

ven hattrnda aynca hava dedektririi bulunmahdrr.
10. Arter hattr tizerinde arter yastr[r bulunmahdrr.
I 1. Arter hattr tizerinde prime givisi bulunmah ve prime givisi setten ayn klempli

olmahdrr.
12. Arter ve ven hattrnda enjeksiyon yapmak igin uygun girig yeri/portu bulunmahdrr.
13. Arter ve ven setlerinde numune alma ve enjeksiyon igin silikon adaptcirii, diyalizdre

ve fisttil i[nelerine uyumlu gift sirki.ilasyon adaptorti bulunmahdrr.
14. Set uglarr diyalizorlere uyumlu olmahdrr.
15. Setlerde prhtr tutucu filtre bulunmahdrr.
16. Klempler biiktilebilir ve trrnak ayarh olmahdrr.
17. Setlerin total kan hacmi kapasitesi (priming voliimti) 180 ml'nin altrnda olmahdrr.
18. Arter-ven hattr iizerinde serum infiizyon hattr veya portu bulunmahdrr.
19. Setler iizerinde aynr markayr g6steren orijinal etiket olmah ve hangi marka setin

teslim edilece[i belirtilmelidir.
20. Arter ve ven seti ambalajr igerisinde ambalajda gift ltimenli Y konektdr

bulunmahdrr.
21. Arter ven setinin ttim grkrg noktalan kapakh olmahdrr.
22. Arter ven setinin iginde en a22000 cc'lik torba olmahdrr.
23. Uretimden kaynakh hata tespit edildifinde yenisi ile de[iqim sallanmahdrr.
24. Urtin Sa[hk Bakanhfrnca onaylt olmahdrr.
25. Yiiklenici firma arter ven setlerinin gartnameye uygun oldupunu teklifte taahhiit

edecek, ilgili kataloglan da tekliflerinde sunacaktr.
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ARTER-vEN Fisrul iGNBsi rrrNix ga.nrN,Lursi

1. Fistiil ignesi steril, tek kullanrmhk, ayn ve orjinal ambalajlarda olacaktrr.
2. Urtinler gama veya buhar sterilizasyon ydntemi ile steril edilmiq olmahdrr.

3. Fistiil ilnelerinin gauge (G) de[erleri hasta bazh olarak hemodiyaliz sorumlu

hemgiresinin talebi do[rultusunda getirtilecektir.
4. igne uzunlupu 2-3 cm, tiip uzunlulu 25-35 cm olacak ve tiipler iizerinde trmak

ayarh klemp ve kapak olmah kapaklar kapah ambalaj kapak ktsmtndan agrhyor

olmahdrr.
5. Arter ve ven fisti.il ifnelerinde hareket edebilen ddner baghkh tespit kelebefii

olmahdrr
6. Arter igin kullanrlacak fistiil ignesi kenart delikli olmahdrr.

7. i[ne uglarrnrn ig ve drq yizeyi havuz sistemli kuru silikonizasyon tekni[ine sahip

olmahdrr.
8. i[ne uglarr keskin olmah i[ne uglarr plastik mthafaza ile korunmug olmah plastik

koruyucu kendili[inden gtkmamahdrr.
9. Universal ttim arter ve ven setleri ile uyumlu olan ba[lantr adaptdrii olmahdrr.

10. Arter i[nesi ktrmtzt ven i[nesi mavi renkle iqaretlenmig olmahdrr.

11. Sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi fisttil i[nesi tizerinde belirtilmelidir.
12. Sterilizasyon siiresi teslim tarihinden itibaren en az2 yrl miath olmahdrr.

13. Fisttil ifinelerinin klempleri gev$ememeli ve buna ba[h olarak kan stzdrmamaltdtr
14. Fisttil i[neleri uluslar arasr ISO - CE kalite sertifikasrnahaiz olmahdrr.
15. Fistiil i[nelerinin marka ve mengeyi tekliflerde belirtilecektir
16. i[nelerin kullanrmr esnasrnda anzah, bozuk veya trkah olmast durumunda taahhi.it

eden firma tarafindan higbir $arta ba[h kalmakstzrn sa[lam olant ile
de!iqtirmelidir.

17. Fistiil i[neleri Salhk Bakanh[rnca onaylt olmahdrr.
18. Ytiklenici firma arter ven i[nelerinin gartnameye uygun oldulunu teklifte taahhtit

edecek, ilgili kataloglan da tekliflerinde sunacakttr.
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l.

HEMoDiy ALiz soLtisyoNLARI (DiyALizAT TAKIMI) TEKNiK
;ARTNAMTSi la.sirix + na,zir;

Bazik konsantre soliisyon (6-10 10, asidik konsantre soltisyonla (5-10 lt) bir takrm
olugturmahdrr. Asidik soliisyonla kullanrldr[rnda aga[rdaki degerlerin elde edilmesini
sa[lamah ve teknik veya biyolojik uyumsuzluk gostermemelidir.
Ambalaj gekli asidik olarak 5-10 Litre olmahdrr. Soltisyonlar polietilen bidonlarda ve

kilitli kapakh olmahdrr.
Bazik soli.isyonlarrn litresinde 84 gram sodyum bikarbonat yer almahdrr.
Soli.isyonlan igeren bidonlar ihaleyi kazanan firma tarafindan hastaneye iicretsiz
getirilecek ve hastane idaresinin gcisterecefii depolanma yerine iicretsiz nakledilecektir.
Her seferde getirilen miktar maksimum I ayhk kapasitede hastane ydnetiminin
gdsterecefii depolanma kapasitesine uygun olacaktrr. Soliisyonlarr igeren bidonlarrn

tagrnmasr ve depolanmasl slraslnda meydana gelecek hasarlarda i.icretsiz yenisi ile
de[iqtirilecektir.
Asidik ve bazik soliisyonlann bulundu[u bidonlarrn kapak renkleri farkh olmahdrr.

Soltisyonlar hastanemiz hemodiyaliz makinelerine uygun formtilde olmahdrr.

Her ne surette olursa olsun son kullanma tarihinden 6nce kullanrlan diyalizatlann
ambalajlan i.izerinde yanh de[erler yaprlan biyokimyasal analizlerde do[rulanamadrfir
takdirde soliisyonlar kurumu ma[dur etmeyecek gekilde yenisi ile degigtirilecektir.
Soliisyon bidonlarrnrn iizerinde,iiretici firma ismi,Sa[hk Bakanhlr ruhsat tarihi ve

numarasr,iiretim ve son kullanma tarihi,soli.isyonun kimyasal bileqimi ve elektrolit
oranlannr bel irten etiket bulundurmahdrr. son kullanma tarihleri tesl im tarihinden
itibaren enaz2 yrl olmahdrr.
Bidon ve kapaklan krnlma ve gatlamalara dayanrkh olmah; bidonlarrn alt ve iist
kogelerinde tist tiste konuldulunda dengede durmalarrnr sa[layacak girinti ve gtktnttlar

olmah, kontaminasyonu engelleyen tistten kapakh, steril bidonlarda olmalt,
gdriiniimleri berrak olmah ve kapaklar alet kullanmayr gerektirmeden kolayhkla
agrlabilir olmahdrr.
Teslim edilen farkh diyaliz soliisyonlannrn her biri igin CE belgesi olmahdrr.

Ytiklenici firma soltisyonlann $artnameye uygun oldufunu teklifte taahhiit edecek,

ilgili kataloglan da tekliflerinde sunacakttr.

Diyahz cihazlannda I hacim asidik konsantre ile 1.225 hacim bazik konsantre 32.775

hacim reverse osmozis sistemden elde edilen su ile seyreltildi[inde elektrolit

konsantrasyonlan aqagrdaki gibi olmahdrr. Hemodiyaliz sorumlu doktor ve

hemqiresinin talebi do[rultusunda hasta ordenna gdre aqalrda belirtilen her tiirlii
elektrolit kompozisyonunda srvr getirmeyi firma taahhiit edecektir (Ornefiin K:3

mmol/L Ca: 1.25 mmol/L glikoz 7.0 glL, K:2 mmol/L Ca 1.75 mmol/L glikoz 1.0 glL,

vs gibi)

2.

J.
4.

5.

6.

7.

10.

11.

8.

9.

t2.

Na*
K*
Ca**
Mg**
cl-
HCO:-
Asetat
Glikoz

135- 140 mmolil arahlrnda
l-3 mmol/L arahfirnda
1.25-1.75 mmol/L arah[rnda
0.5-1 mmol/L arah[rnda
105-l I I mmol/L arahfrnda
33-35 mmol/L arah[rnda
< 3 mmol/L
0- 1.0 g/L arah[rnda

Ay crJrur$
Hat n ffiv1/rlr-+rt

Araltrma rgulam; i1o'

Her divaliz Hrlr,
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l.

DEZENFEKTAN sol-tisyoNu TEKNix ganrNa.unsi

Dezenfektan soli.isyonu 5 litrelik bidonlarda ve formiilasyon igeri[i aga[rdaki gibi
olmahdrr.

cirnic ASiT(c6Hs0zHz0)..... ....vo21

MALiK ASiT(C3He0s).................o 2.5

LAKTiK ASiT(C3HeOr)............ ....o/o2.5

RO su ile ll25 oranrnda dilue eddilebilir ve diltie edilmig soliisyon hemodiyaliz
cihazlannrn dezenfektan pipetinden emdirilerek kullanrlabilmelidir.
Dezenfektan voltimetrik sistemle gahgan hemodiyaliz cihazlarnda termokimyasal
dezenfeksiyon ve dekalsifikasyon (kalsiyum karbonarn pargalanmasr) amactyla
kullanrlabilir olmahdrr.
Dezenfektan 45 C derecenin tizerindeki rsrlarda bakterisit virtisid ve fungusid
ozellikte olmahdrr.
Dezenfektan teslim tarihinden itibaren en az2 yrl miyath olmahdrr.
T.C. ilag ve Trbbi CihazUlusal Bilgi Bankasr'na (TITUBB) kayrth olmast ve

TITUBB da sa[hk Bakanhgr tarafindan onayh olmahdrr.
Soliisyon bidonlarr qeffaf olmamahdrr.
Dezenfektan bidonlarrnrn i.izerinde, tiretici firma ismi, Salhk Bakanhlr ruhsat tarihi
ve numarasr, iiretim ve son kullanma tarihi, soliisyonun kimyasal bileqimi ve

elektrolit oranlannr belirten etiket bulundurmahdrr.
Grinderilen katalog ve numune birebir uyumlu olmahdrr.

TABLET TUZ TEKNiK $ARTNAMESi

1- Kaliteli rafine edilmig tuzdan yaprlmrg olmah igerisinde regine, filtre ve

membranlan olumsuz yrinde etkileyecek (tortu,kil,kum vs.) yabancr madde igermemelidir.

2- Renk beyaz olmaltdtr
3- Tuz tablet halinde olmahdrr.
4- Diyaliz merkezi su antrm sisteminin rejenerasyonunda kullanrlabilir olmahdrr.

Pirojenik olmamahdrr.
5- Ambalaj gekli 25 kilogram halinde su gegirmeyen igi naylonlu gift kath, guvallarda

tablet qeklinde olmahdrr. Torbalar tizerinde markast,malzeme net miktan, tiretigi ismi ve

irtibat bilgileri, tiretim izin belgesi tarihi , numarasl ,i.iretim ve son kullanma tarihleri
yazrlmrg olmahdrr.
6- Teklif edilecek olan malzemenin Sa[hk Bakanhfir tarafindan imal veya ithal izin
belgesi bulunacaktrr.
4- De[erler agalrdaki gibi olmahdrr

2.

a
J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Na
Rutubet
Suda erimeyen madde
Asitte erimeyen madde
Aliminyum
Stilfat
Demir
Ph
Alkalilik

o/o99 min
o/o0,003 max
o/o0,01 max
o20,01 max

0,00 ppm max
0,09 ppm max
2,0 ppm max
7.1-7.3

Yo0,015 max
GriNES
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1.

HEMOSTATIK BASI BANDI TEKNiK $ARTNAMESi

Kan damarlannrn genig liimenli i[nelerle yaprlan girigimler sonucu oluqan kanamayt

krsa stirede kontrol altrna almahdrr.
Bandrn ig ytizeyinde emici spongestan bir btiliim olmahdrr.
Uygulandrfirnda ciltte alerj ik reaksiyonlara neden olmamahdtr.
Bant ciltte srkrca yaprgarak spongestan bciliimtiniin i[ne grkrq yerine baskr

yapmaslnl sa[lamahdrr.
Bant kol iizerine yaprgtrnlrrken gerildi[inde kopmamahdrr.
Tek kullanrmltk, steril olarak kullanrma hazrr olmahdrr.

T.C. ilag ve Trbbi CihazUlusal Bilgi Bankasr'na(TiTUBB) kayrth olmast ve

TITUBB 'da Sa[hk Bakanhlr tarafindan onayh olmahdrr.

2.

4.

5.

6.

7.

2.
a
J.

4.

5.

6.

7.

HEMODiY ALLZKATATERLERi iCiN SABiTLEME BANDI TEKNiK
$ARTNAMESi

1. Sabitleme seti hastanemizde kullanrlan diyaliz kateterlerini sabitlemek tizere dizayn

edilmiq olmahdrr.
Uygulanan yerde uzun siire kalabilmeli sadece alkol ile gdziilmelidir
Steril ve tek tek paketlenmig olmahdrr.
Son kullanrm tarihi ambalaj iizerinde bulunmah ve teslim tarihinden itibaren 2 yrl

olmahdrr.
Hipoallerj enik olmahdrr.
Hava gegirgen olmalt, cilt nefes almahdrr.

Her sette diyalizkateterleri kilitliyerek sabitliyecek hidrokolloid yaprqtrrma pedi

olmahdrr.
8. Kilit istendigi zaman agrlabilmeli ve katater deligtirmesine olanak safilamahdrr.
g. Sabitleme kilidi kateterin her iki liimenine oturan trrnaklara sahip olmahdrr.

10. Kateterin kilidi iginde kilide de yaprgmayr saflayan damla yaptqttnct olmahdrr.

I l. Yaprgtrrma pedi tizerinde koruma ka[rdr bulunmahdrr.

12. Koruma kaprdr istendifiinde kolay ayrrlabilmeli, tutma yeri geniq olmahdrr.

13. Her sette steril olarak paketlenmig bir adet 6x3 cm (+-1 cm) sktn protectant prep

pad bulunmahdrr.
14. CE belgesine sahip olmahdrr.
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KABUL VE MUAYENE

1. Teklif veren firma getirilecek malzemelerin gartnameye uygun oldu[unu ve ihale

stiresince qartnamedeki qartlarr uygulayacalrnr yazir olarak taahhtid edecektir.

$artnamedeki uygun dzellikleri tagrmayan ve istenen belgeleri ibraz etmeyen teklifler
de[erlendirmeye ahnmayacaktrr. Cihazlann, su sisteminin, su tesisattrun, malzemelerin, vs

muayene ve kabulti hastanemiz muayene ve tesellim komisyonunca yaprlacaktrr.

2. Muayene stiresinde firma yetkilileri mutlaka bulunacaktrr. Muayene komisyonu
qartnameye uygunlu[u hakkrnda ikna edilinceye kadar deneme kullanrmr yaprlacaktrr.

3. Muayene srrasrnda tiim masraflar ve do[abilecek hasarlann yiiktimliiliilti firmaya aittir.

Odemelerde seans sayrlan hastane otomasyon programlna kaydedilmi$ sayl ve ti.irlere gore

belirlenecektir. Otomasyona kaydedilmemig higbir seansrn bedeli ddenmeyecektir.

Otomasyonda meydana gelebilecek bir problemden dolayr girigi yaprlamayan tetkikler
hastanemiz hemodiyaliz birim sorumlusu baq hekim yardtmctst ve ytiklenici veya vekili

tarafindan tutanala ba[lanarak idarece de onaylandrktan sonra hakkedige dahil edilebilir.

4. Yo[un bakrmlarda ve hasta yatak bagrnda yaprlan hemodiyaliz iglemlerini hastane

kendisi kendi cihazlan ve kendi sarf malzemeleri ile yapacaktrr. Yaprlan bu hemodiyaliz

iglemlerinden firma herhangi bir hak talep etmeyecektir. Ancak hastane cihaz arzasr veya

olasr herhangi bir problem nedeniyle bu diyalizleri kendi yapamayacak olursa olasr cihaz

alzasr veya problem gdziilene kadar firmarun hemodiyaliz cihazlan ve sarf malzemeleri ile

(ytiklenici firma hastanenin portabl reverse osmos su sistemini kullanabilecektir)

hemodiyaliz yapiabilecek, boyle bir durumda e[er firmantn hemodiyaliz cihazlan ve sarf

malzemeleri ile hemodiyaliz yaprlrrsa firma anlagrlan hizmet ahmrndaki seans karqrhlr

hemodiyaliz i.icretini alacakttr.

5. Ytiklenici ttim hastalann sevk ve gerekli diper evraklarrnr tam ve eksiksiz olarak

toplamak ve idareye teslim etmekle ytikiimltidiir. Bilgisayar giriqleri yiiklenici firma

tarafindan yaprlacaktrr.
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