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ANKARA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği

Sayı : E-72300690-949
Konu : Zeyilname (2021 Yılı 13 Kalem

Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi)

ZEYİLNAME

Hastanemiz tarafından 21.09.2021 tarihinde saat 10:00’da yapılacak olan 2021 Yılı 13 Kalem Tıbbi Sarf
Malzeme İhalesi nde;

İhale listemizin 5. kalemi olan İNFÜZYON POMPA SETİ TEK YOLLU IŞIKTAN KORUMALI
PEDİATRİK malzemesinin teknik şartnamesinin 31. Maddesi "Cihaz açıldığında veya infüzyona başladığında,
hatta tıkanıklık olup olmadığını belirleyen, serbest akışı önleyen bir teste tabi tutulmalıdır, bu test sonucu
herhangi bir aksaklık durumunda kullanıcıyı uyararak hasta güvenliğini sağlamalıdır" şeklinde; 38. Maddesi
"Cihaz aşağıdaki modlarda infüzyon yapabilme imkanı sunmalıdır.

a,sadece akış hızı
b,akış hızı+hacim
c,birincil/ikincil infüzyon
d,yüklemem dozu
e,mikro infüzyon
f,hacim ve zaman şeklinde,

İhale listemizin 6. kalemi olan İNFÜZYON POMPA SETİ TEK YOLLU ŞEFFAF PEDİATRİK
malzemesinin teknik şartnamesinin 31. Maddesi "Cihaz açıldığında veya infüzyona başladığında, hatta tıkanıklık
olup olmadığını belirleyen, serbest akışı önleyen bir teste tabi tutulmalıdır, bu test sonucu herhangi bir aksaklık
durumunda kullanıcıyı uyararak hasta güvenliğini sağlamalıdır" şeklinde; 38. Maddesi "Cihaz aşağıdaki
modlarda infüzyon yapabilme imkanı sunmalıdır.

a,sadece akış hızı
b,akış hızı+hacim
c,birincil/ikincil infüzyon
d,yüklemem dozu
e,mikro infüzyon
f,hacim ve zaman şeklinde,

İhale listemizin 8. kalemi olan PERFÜZÖR ENJEKTÖRÜ 50ML VE LİNE ŞEFFAF PEDİATRİK
malzemesinin teknik şartnamesinin 3. Maddesi "Line esnek ilaç temas yüzeyi PUR veya polietilen materyalden
üretilmiş olmalıdır." şeklinde, 17. Maddesi "17.Cihaz,akü (tekrar şarj edilebilen) ile 5ml /saat hızla en az 8 saat
çalışabilmelidir. En fazla 5 saatte tekrar %100 şarj olabilmelidir." şeklinde, 27. Maddesi "İnfüzyon süresi
1(bir)dakika ile 99:59 saat arası ayarlanabilmelidir." şeklinde, 28. Maddesi "Hız,giden volüm veya zaman
değerlerinden herhangi ikisi cihaza girildiğinde üçüncü değer cihaz tarafından otomatik ayarlanabilmelidir.Hız ve
toplam volüm girildiğinde de infüzyon süreci
cihaz tarafından otomatik olarak hesaplanmalıdır." şeklinde

İhale listemizin 9. kalemi olan PERFÜZÖR ENJEKTÖRÜ 20ML VE LİNE ŞEFFAF PEDİATRİK
malzemesinin teknik şartnamesinin 3. Maddesi "Line esnek ilaç temas yüzeyi PUR veya polietilen materyalden
üretilmiş olmalıdır." şeklinde; 17. Maddesi "Cihaz,akü (tekrar şarj edilebilen)ile 5ml /saat hızla en az 8 saat
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çalışabilmelidir.en fazla 5 saatte tekrar %100 şarj olabilmelidir." şeklinde;
27. Maddesi "İnfüzyon süresi 1(bir)dakika ile 99:59 saat arası ayarlanabilmelidir." şeklinde; 28. Maddesi
"Hız,giden volüm veya zaman değerlerinden herhangi ikisi cihaza girildiğinde üçüncü değer cihaz tarafından
otomatik ayarlanabilmelidir.Hız ve toplam volüm girildiğinde de infüzyon süreci
cihaz tarafından otomatik olarak hesaplanmalıdır." şeklinde;

İhale listemizin 10. kalemi olan PERFÜZÖR ENJEKTÖRÜ 10 ML VE LİNE ŞEFFAF PEDİATRİK
malzemesinin teknik şartnamesinin 3. Maddesi "Line esnek ilaç temas yüzeyi PUR veya polietilen materyalden
üretilmiş olmalıdır." şeklinde;17. Maddesi "Cihaz,akü (tekrar şarj edilebilen)ile 5ml /saat hızla en az 8 saat
çalışabilmelidir.en fazla 5 saatte tekrar %100 şarj olabilmelidir." şeklinde;
27. Maddesi "İnfüzyon süresi 1(bir)dakika ile 99:59 saat arası ayarlanabilmelidir." şeklinde; 28. Maddesi
"Hız,giden volüm veya zaman değerlerinden herhangi ikisi cihaza girildiğinde üçüncü değer cihaz tarafından
otomatik ayarlanabilmelidir.Hız ve toplam volüm girildiğinde de infüzyon süreci
cihaz tarafından otomatik olarak hesaplanmalıdır." şeklinde;

İhale listemizin 11. kalemi olan PERFÜZÖR ENJEKTÖRÜ 50 ML VE LİNE IŞIKTAN KORUMALI
malzemesinin 3. Maddesi "Line esnek ilaç temas yüzeyi PUR veya polietilen materyalden üretilmiş olmalıdır."
şeklinde;17. Maddesi "Cihaz,akü (tekrar şarj edilebilen)ile 5ml /saat hızla en az 8 saat çalışabilmelidir.en fazla
5saatte tekrar %100 şarj olabilmelidir." şeklinde;
27. Maddesi "İnfüzyon süresi 1(bir)dakika ile 99:59 saat arası ayarlanabilmelidir." şeklinde;28. Maddesi
"Hız,giden volüm veya zaman değerlerinden herhangi ikisi cihaza girildiğinde üçüncü değer cihaz tarafından
otomatik ayarlanabilmelidir.Hız ve toplam volüm girildiğinde de infüzyon süreci
cihaz tarafından otomatik olarak hesaplanmalıdır." şeklinde;

İhale listemizin 12. kalemi olan PERFÜZÖR ENJEKTÖRÜ 20 ML VE LİNE IŞIKTAN KORUMALI
PEDİATRİK malzemesinin teknik şartnamesinin 3. Maddesi "Line esnek ilaç temas yüzeyi PUR veya polietilen
materyalden üretilmiş olmalıdır." şeklinde;17. Maddesi "Cihaz,akü (tekrar şarj edilebilen)ile 5ml /saat hızla en az
8 saat çalışabilmelidir.en fazla 5saatte tekrar %100 şarj olabilmelidir." şeklinde;27. Maddesi "İnfüzyon süresi
1(bir)dakika ile 99:59 saat arası ayarlanabilmelidir." şeklinde;28. Maddesi "Hız,giden volüm veya zaman
değerlerinden herhangi ikisi cihaza girildiğinde üçüncü değer cihaz tarafından otomatik ayarlanabilmelidir.Hız ve
toplam volüm girildiğinde de infüzyon süreci cihaz tarafından otomatik olarak hesaplanmalıdır." şeklinde;

İhale listemizin 13. kalemi olan PERFÜZÖR ENJEKTÖRÜ 10 ML VE LİNE IŞIKTAN KORUMALI
PEDİATRİK malzemesinin teknik şartnamesinin 3. Maddesi "Line esnek ilaç temas yüzeyi PUR veya polietilen
materyalden üretilmiş olmalıdır." şeklinde;17. Maddesi "Cihaz,akü (tekrar şarj edilebilen)ile 5ml /saat hızla en az
8 saat çalışabilmelidir.en fazla 5 saatte tekrar %100 şarj olabilmelidir." şeklinde; 27. Maddesi "İnfüzyon süresi
1(bir)dakika ile 99:59 saat arası ayarlanabilmelidir." şeklinde; 28. Maddesi "Hız,giden volüm veya zaman
değerlerinden herhangi ikisi cihaza girildiğinde üçüncü değer cihaz tarafından otomatik ayarlanabilmelidir.Hız ve
toplam volüm girildiğinde de infüzyon süreci cihaz tarafından otomatik olarak hesaplanmalıdır." şeklinde
değiştirilmiştir.

Yukarıda yapılan değişiklikler nedeniyle, İdari Şartnamenin 13.3. maddesine istinaden ihalemiz aynı saatte
yapılmak üzere 30/09/2021 tarihine ertelenmiş ve İdari Şartnamenin 26.3. maddesinde yer alan Geçici Teminat
Mektubunun geçerlilik tarihi 26/02/2022 olarak değiştirilmiştir.

Bilgilerinize rica ederim.

e-imzalıdır.
İhale Yetkilisi

Uzm. Dr. Süha ŞEN
Koordinatör Başhekim Yardımcısı
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