
.

Üniversiteler Mahallesi 1604. Cadde No:9 Bilkent-Çankaya/ANKARA Bilgi için: Deniz KARAKUŞ

Telefon: Faks No: 03125529978 Veri Hazırlama ve Kontrol İşlt.

e-Posta: deniz.karakus2@saglik.gov.tr İnternet Adresi: ankarasehir.saglik.gov.tr Telefon No: (0 312) 552 60 00

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği

.
Sayı : 72300690-949
Konu : Zeyilname

ZEYİLNAME

Hastanemizce 06.11.2020 tarihinde saat 10:00’da yapılması planlanan 2020/517990
İKN’li 18 Aylık Tam Otomatik/Robotik Kemoterapi İlaç Hazırlama Seti İhalesi’nde;

2.2.6. Flakon Adaptörü teknik şartnamesinin 4. maddesi “Ürün tek veya çift
membranlı filtreli veya çift filtreli tip flakon adaptörü özelliği ile mekanik olarak kapalı
sistem oluşturmalıdır.” şeklinde,

2.2.7. Kemoterapi İlaç Bağlantı Seti teknik şartnamesinin 4. maddesi “Setin distal
ucunda geriye sıvı kaçışını engelleyen check valf veya sıvı akışını kesen hidrofobik filtreli
koruyucu kapak olmalıdır.” şeklinde,

2.2.8. SET B Antineoplastik İlaç Hazırlama Seti ile uyumlu Tam Otomatik Sistem İlaç
Hazırlama Cihazının teknik özelliklerinin 22. maddesi “Cihaz ile ilaç hazırlanırken, cihazın
kaset mekanizmasına veya farklı ilaç transfer aparatı ile hem ilaç hem de son dolum torbası
takılabilmeli, bu işlem için her iki ürün de sistemden ayrılmaması gerekmektedir.” şeklinde,
25. maddesi “Gravimetrik doğrulama yapan tartılar paslanmaz çelikten veya alüminyumdan
olmalıdır.” şeklinde,

SET C Antineoplastik İlaç Hazırlama Seti teknik özelliklerinin 2.3.2. maddesi “İşlem
Paket Seti içinde ışıktan korumalı torba ihtiyacı olan ilaçlar için, 1 adet 290 – 450 nm dalga
uzunluğunda UV ışık korumalı torba bulunmalıdır veya medifleks torbayı ışıktan korumalı
hale getiren kılıf set sayısı kadar bedelsiz verilmelidir.” şeklinde, 2.3.3. maddesi “Işıktan
korumalı torba ihtiyacı olan ilaçlar için set farklı ihtiyaçlara cevap verebilmesi için UTS
sistemine ayrı ayrı kaydedilmiş farklı ürün kodlarıyla 250ml, 500ml ve 1000ml hacimlerinde
ışıktan korumalı torba içermelidir veya yüklenici firma kemoterapi dolumu için hastane serum
poşetlerini kullanması durumunda ışıktan korunması gereken ilaçlar için ışıktan korumalı kılıf
gerektiği kadar bedelsiz temin edecektir.” şeklinde, 2.3.4. maddesi “Antineoplastik İlaç
Hazırlama işlemi için İşlem Paket seti içindeki ışıktan korumalı torbanın 3 girişi olmalıdır;
ilaç hazırlama girişi, ön dolum ve bağlantı hattı girişi olmalıdır veya yüklenicinin kurmuş
olduğu sistem, ışıktan korumalı torba ve ön dolum sistemine ihtiyaç duymuyor ise set
içerisinde sunulmasına gerek yoktur. “ şeklinde, 2.3.8. maddesi “İşlem Paket Seti içinde 1
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adet ‘Sitotoksik Uyarı Etiketi’ bulunmalıdır veya set içerisinde ‘sitotoksik uyarı
Etiketi’olmayan firmalar sitotoksik uyarı etiketi bedelsiz olarak temin edilmelidir.” şeklinde,

2.3.12 SET C Antineoplastik İlaç Hazırlama Seti Teknik Özellikleri ile uyumlu
Robotik Sistem İlaç Hazırlama Cihazının teknik özelliklerinin 4. maddesi “Cihaz, enjektörlere
dolum yapması durumunda enjektörlerin ucunu luerlock özelliğe sahip tek kullanımlık
kapaklarla veya enjektör iğnesinin kendi kapağı ile otomatik olarak kapatarak ilaç sızıntısı,
akıntısı ve kontaminasyonunu engellemelidir. “ şeklinde değiştirilmiştir.

Yukarıda yapılan değişiklikler nedeniyle, İdari Şartnamenin 13.3. maddesine istinaden
ihalemiz aynı saatte yapılmak üzere 09.11.2020 tarihine ertelenmiş ve İdari Şartnamenin 26.3.
maddesinde yer alan Geçici Teminat Mektubunun geçerlilik tarihi 07.04.2021 olarak
değiştirilmiştir.

Bilgilerinize rica ederim.

e-imzalıdır.
İhale Yetkilisi

Uzm. Dr. Süha ŞEN
Koordinatör Başhekim Yardımcısı

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden ee934895-e1fd-4203-afdc-932cf3458198 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.


