
 

                   T.C. 
ADANA VALİLİĞİ 

                                                                 İl sağlık Müdürlüğü 
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

                                                                     Zeyilname 
                                                                                                    

İhale kayıt numarası : 2022/641371 
1-İdarenin  

a) adresi : Kışla Mah. 4522 Sok.no:1 Yüreğir/ADANA 

b) telefon numarası : 0 322 455 90 00 

c) elektronik posta adresi (varsa) :adanasehirhastanesisatinalma@gmail.com 

2-İhale konusu malın  

a) niteliği, türü ve miktarı :96 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI 

b) tarihi ve saati :16.08.2022 Tarih ve Saat:10.00 
 

3-Düzeltilen Madde ve/veya  

Maddeler        

 

: 

Sözleşme Tasarısının ‘10.3. Teslim programı ve teslim tarihi  

10.3.1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup, malzemeler siparişe istinaden 31.12.2022 tarihine 

kadar teslim edilecektir.’ Şekilinde değiştirilmiştir. 

 

27. Kalem ‘ULTRASON/ USG/ DOPPLER/ EKO GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ, ULTROSONOGRAFİ SİSTEMİ 4 

BOYUTLU (4D) GERÇEK ZAMANLI’ Teknik Şartnamesinin; 

2.Maddesi ‘Garanti süresince, arıza bildirimlerinden sonra 24 (yirmi dört) saat içerisinde cihaza müdahale edilecek 

ve yedek parça gerekmesi durumunda resmi kurumlarca ithalatı kısıtlı ya da özel izni tabii durumlar dışında (firma 

bu durumu belgeleyecektir) en geç 15 (onbeş) işgünü içinde cihaz bütün fonksiyonları ile çalıştırılacaktır.’ Şekilinde 

değiştirilmiştir. 

95.Kalem ‘ULTRASON / USG / DOPPLER / EKO GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ, ULTRASONOGRAFİ SİSTEMİ RENKLİ’ 

Teknik Şartnamesinin; 

5.2 Maddesi ‘Garanti süresince, arıza bildirimlerinden sonra 24 (yirmi dört) saat içerisinde cihaza müdahale 

edilecek ve yedek parça gerekmesi durumunda resmi kurumlarca ithalatı kısıtlı ya da özel izni tabii durumlar 

dışında (firma bu durumu belgeleyecektir) en geç 15 (onbeş) işgünü içinde cihaz bütün fonksiyonları ile 

çalıştırılacaktır.’ Şekilinde değiştirilmiştir. 

5.4 Maddesi ‘Cihaz periyodik bakımları cihaz üreticisi tarafından belirlenen periyotlarda gerçekleştirilecek, 

herhangi bir süre belirtilmemesi durumunda en az yılda 2 defa periyodik olarak koruyucu onarıcı bakım 

gerçekleştirilecektir.’ Şekilinde değiştirilmiştir. 

90.Kalem ETÜV - İNKÜBATÖR - FIRIN CİHAZLARI, EMNİYET ETÜV CİHAZI (5 LT - 99 LT) Teknik Şartnamesinin; 

7. Maddesi ‘Cihaz paslanmaz çelikten imal edilmiş olacak üzerine elektrostatik püskürtme boya veya toz 

boya veya IVF’ e uygun malzeme ile kaplanmış olacaktır.’ Şeklinde değiştirilmiştir. 
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9. Maddesi ‘Cihazın iç çalışma hacminin ölçüleri en az aşağıdaki gibi olmalı ve köşeler yuvarlatılmış olup kolay 

temizlenebilir olmalıdır.  

 Derinlik  : 400 mm 

 Genişlik  : 350 mm 

 Yükseklik  : 500 mm’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

10.Maddesi ‘Cihazın en az 2, en fazla 10 ya da 13 raf alabilecek kapasitede imal edilmiş olacak ve cihaz ile birlikte 

çelikten yapılmış seviyesi ayarlanabilen 2 adet raf verilmelidir. Şeklinde değiştirilmiştir. 

56. Kalem BUZDOLABI- SOĞUTUCU ÜNİTELER, FROZEN CİHAZI/ DONDURUCU CİHAZ Teknik 

Şartnamesinin; 

15. Madde ‘Cihazda RS232 bağlantı ile SİM kartı çalışacağı GSM alarm modülü takılabilmeli ve alarm 

durumlarını SMS ile bildirim yapılmalıdır.’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

33.Madde ‘Cihazda ısı kaydedici veya termal yazıcı olmalıdır.’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

 

85. Kalem ‘BUZDOLABI - SOĞUTUCU ÜNİTELER, BİYOLOJİK / PATOLOJİK NUMUNE SAKLAMA DOLABI’ 

Teknik Şartnamesinin; 

3. Maddesi ‘Cihazın dondurucu bölmesi -20°C ile -30 °C arasında çalışmalı ve en az 80 litre veya Cihazın 

dondurucu bölmesi -5°C ile -25 °C arasında çalışmalı ve en az 80 litre olmalıdır.’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

 
76. Kalem ‘ETÜV - İNKÜBATÖR - FIRIN CİHAZLARI, KARBONDİOKSİT (CO2) GAZLI, OKSİJEN 

KONTROLLÜ EMBRİYOLOJİK İNKÜBASYON CİHAZI (10 HAZNELİ)’ Teknik Şartnamesinin; 

1. Maddesi ‘Multi-Hazneli inkübatör en az 3 hazneli olmalıdır, ileride 6 hazneye kadar arttırılabilir 

kapasitesi olmalıdır veya İnkübatör 11 Adet ısıtmalı gazlandırmalı hücreye sahip olmalıdır. Bu hücrelerden 

bir tanesi diğerlerine göre daha büyük olmalıdır.’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

2. Maddesi ‘Hazneler üst üste eklenebilir özellikte olmalıdır, inkübatörün devrilmemesi ve satil olması için 

özel standı olmalıdır veya her bir hazne yan yana olup inkübatör bir bütün halinde olmalı ve böylece 

devrilme riski oluşturmamalıdır.’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

3. Maddesi ‘Her bir hazne istenildiğinde yerinden çıkartılabilmeli ve kültür dishleri içerisindeyken sıcaklığı belli bir 

süre stabil tutmasını sağlamalıdır.’ Teknik şartnameden çıkarılmıştır. 

4. Maddesi ‘Her bir haznenin kapak kilidi olmalıdır veya her bir hazne birbirinden bağımsız ve kendi kapak 

düzeneği olmalıdır.’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

5. Maddesi ‘Her bir hazne kapasitesi bölümde kullanıcak olan kültür dishleri ile uyumlu olmalıdır.’ Şeklinde 

değiştirilmiştir. 

7.Maddesi ‘Multi-Hazneli İnkübatörün maksimum hasta kapasitesi en az 36 hastalık numune alabilmeli ve ücretsiz 

verilecek inkübatör kontrol yazılımı ile hangi hasta nerede olduğunun bilgileri takip edilecektir ve böylelikle 

oluşabilecek hataların önüne geçilecektir.’ Teknik şartnameden çıkarılmıştır. 

8.Maddesi ‘Multi-Hazne inkübatörün her bir haznesi ayrı ayrı nemlendirilmeye imkan tanımalıdır.’ Teknik 

şartnameden çıkarılmıştır. 

9.Maddesi ‘Nemlendirme sistemi her bir hazneye özel ve haznenin içerisinde yer almalıdır.’ Teknik şartnameden 

çıkarılmıştır. 

10.Maddesi ‘Nemlendirme için kullanılacak su hazneye doğrudan temas etmemelidir ve özel değiştirilebilir su 

kabıyla yapılmalıdır.’ Teknik şartnameden çıkarılmıştır. 

11. Maddesi ‘Sıcaklık aralığı ortam +5 ºC ve 40ºC aralığında olmalıdır veya sıcaklık aralığı oda sıcaklığı ile 
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42.9ºC aralığında olmalıdır.’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

14. Maddesi ‘Multi-Hazneli inkübatör ile birlikte verilecek olan İnkübatör Kontrol yazılımı ile aşağıdaki 

işlemler kolaylıkla yapılabilmelidir. 

14.1. Yazılım sayesinde birden fazla yazılım kontrol edilebilmelidir. 

14.2. Varsa aynı markanın farklı modellerini de destekleyebilir özellikte olmalıdır. 

14.3. Yazılım, inkübatörlerin gerçek zamanlı verilerini PC ekranından takip etmeye imkan 

tanımalıdır. 

14.4. Yazılım, bağlantı kurulan inkübatörlerin datalarını kayıtlama özelliğine sahip olmalıdır ve 

geçmişe dönük iceleme yapılabilmelidir. 

14.5. Farklı kullanıcıları yetkilendirme ve kullanıcı işlemlerini kaydedebilir özellikte olmalıdır. 

14.6. Yazılım ile kültür dishlerinin hangi hastaya ve hangi kullanıcı tarafından takip edildiğinin 

bilgileri kayıt edilebilmelidir. Veya İnkübatör sağ ön tarafında dokunmatik ekrana sahip olmalıdır ve 

bu ekran sayesinde aşağıdaki işlemler kolaylıkla yapılabilmelidir.’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

15. Maddesi ‘İnkübatör arıza verdiği durumlarda sesli ve görsel olarak kullanıcıyı ikaz edebilmeli ve harici 

alarm çıkışı bulunmalıdır. Ayrıca yazılım üzerinden veya kontrol ünitesi üzerinden alarmlar takip 

edilebilir özellikte olmalıdır.’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

16.Maddesi ‘Herhangi bir güç kesintisi durumunda inkübatörün çalışmaya devam edebilmesi için iki adet ayrı ayrı 

elektrik giriş ünitesi bulunmalıdır.’ Teknik şartnameden çıkarılmıştır. 

17.Maddesi ‘Her bir haznenin birbirinden bağımsız sıcaklık ve CO2 ölçümü için portu bulunmalıdır.’ Teknik 

şartnameden çıkarılmıştır. 

18.Maddesi ‘İnkübatörün harici PH takibi için ayrılmış bölgesi bulunmalıdır. İleride kullanıcı isterse 

opsiyonel olarak harici Ph takibi yapabilmelidir.’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

19. Maddesi ‘İnkübatörde kullanılan bütün gaz bağlantıları laboratuvarda kurulu olan medikal gaz santrali 

üzerinden firma tarafından gerekli bağlantı aparatları ile yapılıp, inkübatör çalışır vaziyette teslim 

edilmelidir.’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

 
51. Kalem ORTOPEDİ EL CERRAHİ SETİ Teknik Şartnamesine; 

‘EL CERRAHİSİ CERRAHİ ALET SETİ NUMUNELERİ 

204.33.14 Metzenbaum makas eğri 14cm  1 adet 

06.23.12   Micro Adson penset 12cm 1x2dişli  1 adet 

06.34.51 Select penset 12cm tırtıklı 1 adet 

16.11.14 Pean hemostatik pens 14cm eğri 1 adet 

20.12.75 Strandell Stille ekartör 17cm 6x15mm 1 adet 

20.12.25 Langenbeck Green ekartör 17cm 6x25mm 1 adet 

30.05.14 Friedmann kemik ronjörü eğri 13.5cm 1 adet 

05.15.70 Micro 2000 makas düz 15cm 1 adet 

07.61.05 Micro 2000 penset düz 10.5cm sivri 0.2mm 1 adet 

07.64.63 Micro 2000 penset yuvarlak saplı 15cm düz 1 adet 

12.15.71 Micro 2000 portegü eğri 15cm kilitsiz 1 adet’ Eklenmiştir. 

 
Hastanemiz tarafından 16/08/2022 Tarih ve Saat:10:00’da  Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ihale 

salonunda ihalesi yapılacak olan 96 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı işinde tekliflerin hazırlanmasını veya işin 
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gerçekleştirilmesini etkileyebilecek eksikliklerin tespit edilmesi nedeniyle 6282 sayılı Yönetmeliğin 30. 

Maddesi gereği tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması nedeniyle ihale tarihi bir defaya 

mahsus olmak üzere 26/08/2022 tarihi saat 10:00’a ertelenmiştir. İdari şartnamenin Geçici Teminat başlıklı 

26. Maddesinin 26.3 alt maddesi “Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi 

belirtilmelidir. Bu tarih, 27/01/2023 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. Şeklinde 

değiştirilmiştir.  

 
 

                                                                                                                                                                                 e-imzalıdır. 
                                                                                                                                                                             İhale Yetkilisi 
                                                                                                                                                   Uzm.Dr.Halil NACAR 
                                                                                                                                      İl Sağlık Müdürü                                                                            
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