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T.C.
ANKARA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği

Sayı : E-72300690-949
Konu : Zeyilname (85 Kalem Tıbbi Sarf

Malzeme Alımı)

ZEYİLNAME-2

Hastanemiz tarafından 29/06/2021 tarihinde saat 10:00’da yapılacak olan 2021 Yılı 85 Kalem Tıbbi
Sarf Malzeme İhalesi’nde;

İhale listemizin 34. kalemi olan SANTRAL VENÖZ KATETER TEK YOLLU 2FR ( 80ML 22G)
malzemesinin teknik şartnamesinin;
3.maddesi "Kateterin dahili uzatması olmalıdır ve bu uzatma poliüretandan üretilmiş ve 4 cm (+/-1 cm)
uzunluğunda olmalıdır." şeklinde,
9. maddesi “Kateter kalınlığı 2 Fr olmalı; uzunluğu 4 cm (+/-1), 6 cm (+/-1) veya 8cm olmalıdır.
şeklinde,

İhale listemizin 35. kalemi olan SANTRAL VENÖZ KATETER TEK YOLLU 2FR (60 ML 22G)
malzemesinin teknik şartnamesinin;
3.maddesi "Kateterin dahili uzatması olmalıdır ve bu uzatma şeffaf poliüretandan üretilmiş ve 4 cm
(+/-1 cm) uzunluğunda olmalıdır." şeklinde,

İhale listemizin 36. kalemi olan SANTRAL VENÖZ KATETER ÇİFT YOLLU 3FR (60ML 22G)
malzemesinin teknik şartnamesinin;
7. maddesi " Kateter üzerinde distal uçtan itibaren cm işaretleri olmalıdır." şeklinde,
17. maddesi “Kılavuz tel kink yapmayacak özellikte olacak, bu özellik teslim edilen numuneler
denendikten sonra onay verilecektir. şeklinde,

İhale listemizin 37. kalemi olan SANTRAL VENÖZ KATETER ÇİFT YOLLU 3 FR (80ML 22G)
malzemesinin teknik şartnamesinin;
7.maddesi "Kateter üzerinde distal uçtan itibaren cm işaretleri olmalıdır." şeklinde,
17. maddesi “Kılavuz tel kink yapmayacak özellikte olacak, bu özellik teslim edilen numuneler
denendikten sonra onay verilecektir. şeklinde,

İhale listemizin 55. kalemi olan EEG DİSP. İĞNE ELEKTROD (SEREBRAL FONKS. MONİTÖR
UYUMLU) malzemesinin teknik şartnamesinin;
e.maddesi " 1 pakette 10 adet veya 4 adet iğne elektrod bulunmalıdır." şeklinde,
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f. maddesi “Her bir elektrod 10’lu veya 4’lü paket içerisinde tek tek steril ambalajlı olmalıdır. şeklinde,
g maddesi “Nötr ve sağ / sol frontal yerleşimin kolay ve amplifikatöre bağlantının anlaşılır olması için
her bir elektrod farklı farklı en az 2 adet renk kodlu olmalıdır.” şeklinde değiştirilmiştir.

İhale listemizin 67. kalemi olan RAM KANÜLÜ (PREMATÜRE NAZAL KANÜL) malzemesinin
teknik şartnamesinin;
12. maddesi " Ürünün UBB kaydı ve SUT (OR4270 veya OR4280) olmalıdır." şeklinde,

İhale listemizin 68. kalemi olan RAM KANÜLÜ (NEONATAL NAZAL KANÜL) malzemesinin
teknik şartnamesinin;
12. maddesi " Ürünün UBB kaydı ve SUT (OR4270 veya OR4280) olmalıdır." şeklinde,

İhale listemizin 69. kalemi olan RAM KANÜLÜ (INFANT NAZAL KANÜL) malzemesinin teknik
şartnamesinin;
12. maddesi " Ürünün UBB kaydı ve SUT (OR4270 veya OR4280) olmalıdır." şeklinde,

İhale listemizin 15. kalemi olan POLYESTER VASKÜLER YAMA 10(±1)MM X 10(±1)CM)
malzemesinin teknik şartnamesinin;
10. maddesi “Yama Polyester özellikte olmalıdır." şeklinde,

İhale listemizin 27. kalemi olan ANESTEZİ VE SEDASYON DERİNLİK SENSÖRÜ (BİS)
SENSÖRÜ (TEK KULLANIMLIK) (PEDİATRİK) malzemesinin teknik şartnamesinin;
6. maddesi “Yüklenici Firma sensörler ile birlikte hastanenin belirlediği sayıda sensörler ile uyumlu
anestezi derinlik ölçüm modülü ve anestezi derinlik ölçüm monitörü verilmelidir." şeklinde,

İhale listemizin 29. kalemi olan VENTİLATÖR DEVRESİ DÜŞÜK AĞIRLIKLI (yenidoğan)
malzemesinin teknik şartnamesinin;
1. maddesi “Hasta devre paketi; ısıtıcılı inspirasyon hattı, ara bağlantı hortumu, basınç ölçüm hattı,
farklı uygulamalardan için ISO 5356-1 standardına göre üretilmiş çok amaçlı adaptör parçaları,
yenidoğan tek veya çift şamandıralı otomatik beslemeli chamberdan oluşmalıdır." şeklinde,
3. maddesi “Teklif edilen hasta seti; ventilasyon syratejilerini başarılı bir şekilde yapabilmelidir ve ürün
klinik tarafından denendikten sonra alımına karar verilecektir." şeklinde,
4. maddesi “Ventilatör chamber ara bağlantı hortumu üzerinden veya Y konnektör üzerinden dahili
nitrik oksit portu bulunmalıdır. Hasta devresinin inspirasyon hatları farklı renkte olmalıdır. şeklinde,
5. maddesi “Hasta devresini oluşturan hortum bölümleri, kuvöz uzatma hattı ve tüm bağlantı bölümleri
yenidoğan hasta grubuna uygun çapta olmalıdır. 10 mm-15mm çapa sahip olmalıdır.” şeklinde,
7. maddesi “Hasta devresinin ekspirasyon hattı içerisinde ısıtıcı tel tel tertibatı olmalıdır. Ek olarak
hasta devresi, su buharını geçiren seçici geçirgen özellikli malzemeden üretilmiş olmalıdır veya tamamı
bu malzemeden üretilmiş olmalıdır. Bu özellik ile devre içerisinde oluşabilecek yoğunlaşma problemi
difüzyon ile dışarı atılabilmelidir. Böylece ventilasyon sorunları (Otomatik PEEP, Ventilatör-Hasta
uyumsuzluğu, Ventilatör cihazlarının akış veya basınç ölçüm mekanizmalarının yoğunlaşmadan dolayı
hassasiyetlerinin bozulması, patojen transfer riski vb.) ve ekspirasyon hattındaki su yoğunlaşma
problemleri önlenebilmelidir.” şeklinde,
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9. maddesi “Hasta devresi paketi içerisinde bir adet tek veya çift şamandıralı otomatik beslemeli
chamber bulunmalıdır.” şeklinde,
11. maddesi “İleride istenilmesi durumunda ücreti karşılığından set ile aynı marka çift cidarlı yapıya
sahip bakteri virüs filtresi verebilmelidir Çift cidar özelliği ile filtre içerisinde yoğunlaşma problemi en
aza indirgenmelidir. Ventilatör cihazlarının ekspirasyon bloğuna su ulaşma riskinin azaltmalıdır.
Filtrenin ölü boşluğu en fazla 65 ml olmalıdır. 30-45 Litre/ Dakika akımda dahi en fazla 1.08 cmH20
direnç oluşturmalıdır. Filtrenin bu özellikler orijinal broşüründe gösterilebilmelidir.” şeklinde,
12. maddesi “Hasta seti paketi üzerinde paket içerisinden çıkan parçaların resmini gösteren etiket
olmalıdır. Setler hidrokolloid bant içerikli yüksek akış kanülleri ve çift hatlı seçici geçirgen özellikli
CPAP ara yüzleri ile kullanılabilir çapta tasarlanmış ve sete uygun olmalıdır. Ayrıca talep edilmesi
durumunda ücreti karşılığında firma ürünleri tüm parçaları ile beraber teklif olarak sunulmalıdır.”
Şeklinde,

İhale listemizin 51. kalemi olan UZATMA HATTI 250 PSİ 120CM malzemesinin teknik
şartnamesinin; 2. maddesi “Uzatmalar 17 bar (250 PSI) veya 4 bar basınca dayanıklı olmalıdır."
şeklinde,
3. maddesi “Uzatma hattı 3.0x4.1mm veya 1x2,5mm ve ucu M/F uçlu olmalıdır.” şeklinde,

İhale listemizin 52. kalemi olan UZATMA HATTI (800PCI)145-150CM. BASINCA DAYANIKLI
IŞIĞA DUYARLI M/F malzemesinin teknik şartnamesinin;
2. maddesi “Uzatmalar (800 PSI) veya 4 bar basınca dayanıklı olmalıdır." şeklinde,
3. maddesi “Uzatma hattı 3.0x4.1mm veya 1x2,5mm ve ucu M/F uçlu olmalıdır.” şeklinde,

Yukarıda yapılan değişiklikler nedeniyle, İdari Şartnamenin 13.3. maddesine istinaden ihalemiz aynı
saatte yapılmak üzere 14/07/2021 tarihine ertelenmiş ve İdari Şartnamenin 26.3. maddesinde yer alan
Geçici Teminat Mektubunun geçerlilik tarihi 10/12/2021 olarak değiştirilmiştir.

Bilgilerinize rica ederim.

e-imzalıdır.
İhale Yetkilisi

Uzm. Dr. Süha ŞEN
Koordinatör Başhekim Yardımcısı
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