
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

KONTEYNER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından satın 

alınacak, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi bölümü tarafından kullanılacak olan Cerrahi 

Aletler için Konteynerlere ait hususları konu edinmektedir.

2. AMAÇ: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin, Eğitim ve Araştırma işlevi 

yanı sıra, günümüz teknolojisinin sunmuş olduğu imkanlarla bölge halkına hizmet 

verebilmek amacıyla son teknoloji ürünü yeni cihazların alınması amaçlanmaktadır.

3. KAPSAM: Ürünlerin, yardımcı ekipmanlarının, kompozisyonunu ve teknik özelliklerini, 

montaj ve kullanıcı eğitimlerini düzenleme esaslarını, tıbbi teknik eğitim konularını ve 

diğer istekleri kapsamaktadır.

4. KONTEYNER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

4.1 Konteynerler 134 derecede buhar sterilizasyonuna dayanıklı olmalı ve iç kapak dış 

kapak ve taban olmak üzere 3 parçadan oluşmalıdır.

4.2Konteyner tabanı ve iç kapak alüminyum, dış kapak ise çarpmalara karşı dayanıklı 

olması için paslanmaz çelikten veya alüminyum alaşımlı metalden üretilmiş olmalıdır.

4.3 Konteynerler kullanım ömrü boyunca filtre, emniyet kilidi, otoklav bandı kullanımı 

ihtiyacı duymayan tipte metal mekanik valfli olmalıdır.

4.4Valflerin çalışma mekanizması mekanik olmalı üzerinde; çalışma mekanizmalarının 

kontrolü ve sterilizasyon emniyetini sağlamak amacı ile herhangi bir filtre görevi 

gören süzgeç, koruma bulunmamalı; Valilerin çalışıp çalışmadığı kullanıcı tarafından 

herhangi bir alete ihtiyaç duymadan çıplak gözle ve el ile kontrol edilebilmelidir.

4.5 Valfler sterilizasyonu koruyan en önemli etkenlerden birisi olup temizleme esnasında 

mekanizmanın çalışmasına engel olan herhangi bir atık ip, kumaş, yabancı cisim 

bulunup bulunmadığı herhangi bir aparata ihtiyaç duymadan gözlenebilmeli herhangi 

bir yabancı cisim görüldüğü takdirde valfler sökülmeden el ile çıkarılabilmelidir.

4.6Konteyner kapakları çift kapaklı olmalıdır. Koruyucu dış kapak (ameliyathane 

salonlarına şevki aşamasında nem ,sıvı ve tozdan korunmasını sağlamak amacı ile ) ve



altında valflerin bulunduğu iç kapak yer almalıdır. Ameliyathane' de ilk önce 

paslanmaz çelik dış kapak daha sonra alüminyum iç kapak açılmalı bu kapakların ayrı 

ayrı kilit mekanizması bulunmalıdır. Konteynerler açılırken ilk önce dış kapak sonra iç 

kapak açılmalıdır. (Aseptik sunum)

4.7 Dış kapak ile taban kilitleme mekanizmasının kilitleme sertliği ayarlanabilir olmalıdır.

4 .8 Sterilizasyon güvenliğini tehlikeye atmamak amacı ile valfler iç kapak içine 

yerleştirilmiş ve pimlerle sabitlenmiş olmalı kullanıcı tarafından hiçbir zaman 

sökülmemelidir.

4.9 İç kapak ve dış kapak birbirinden kilit mekanizması ile ayrılabilmelidir. Kilit 

mekanizmasının sertliği ayarlanabilir olmalı ayrıca iç kapağı dış kapaktan ayırmak 

amacı ile iç kapağın içinde 2 adet yerleştirilmiş tutamak olmalı.

4.10 Konteynerlerin depolandıktan sonra steriliteyi korumaları esastır. EN ISO 

11737-1:2006 standartlarında muayene edilmiş ve depolandıktan sonra 6 ay 

steriliteyi muhafaza ettiğine ve taşıma esnasında sterilizasyonu muhafaza ettiğine 

dair ulusal veya uluslararası akredite edilmiş laboratuvar tarafından alınmış gerçek 

zamanlı test raporu teklif dosyası içerisine konulacaktır. Bu test raporunda 

konteynerlerin hareketli, hareketsiz ve yer değişimleri yapıldıktan sonra üreme 

sonuçları görünecektir. Ayrıca konteynerler nakil esnasında sterilizasyonu 

koruduğuna dair ayrıntılı test raporu verilecektir.

4.11 Uluslararası standartlara göre (ISO 11607-1 5.1 10c), konteynırların yanlışlıkla 

açılmaya karşı ve açılıp açılmadığının anlaşılması için mühürlenmesi gerekmektedir. 

Kurumu ek maliyet getirmemesi amacı ile kullanım süresi boyunca emniyet kilidi 

gerektirmeyecek yapıya sahip olmalıdır. Konteynerler açılıp açılmadığı üzerinde 

bulunan sistem ile monitörüze edilebilmelidir. Ayrıca bu mekanizma kapatılmadan 

konteyner kapağı açılamamalıdır. Kendinden emniyet kilitli sitemlerde kilit 

mekanizması sadece konteyner otoklava girdiğinde konteyner kapağını kilitlemeli, 

otoklava girmeden manuel el ile aktif hale gelmemelidir.

4.12 Konteyner tabanında bulunan kilitleme mekanizması herhangi bir darbeye 

maruz kaldığında düşmemesi amacı ile konteyner tabanına vida ile sabitlenmiş olmalı 

teknik personel haricinde değiştirilememelidir. Kendinden emniyet kilitli sitemlerde 

kilit mekanizması sadece konteyner otoklava girdiğinde konteyner kapağını

kili eden aktif hale gelmemelidir. _ _
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4.13 Konteynerlerde bulunan mekanik valilerin temizliği ve çalışma 

mekanizmalarının kontrolü herhangi bir alete veya aparata ihtiyaç duyulmadan 

kullanıcı tarafından elle kolayca yapılabilmelidir. Valfler iç kapağın üzerinde açıkta 

bulunmalı koruyucu dış kapaktan başka bir muhafazası olmamalıdır. Kullanıcı her 

zaman rahatlıkla kontrol edebilmeli ve temizliğini yapabilmelidir.

4.14 Konteynerlerin ameliyathaneye şevki veya depolama esnasında Valfler 

üzerinden herhangi bir sıvı, toz veya steriliteyi bozacak giriş olmamalı üzerinden sıvı 

akışı olduğu zaman basınç olmadan tabana su almamalıdır.

4.15 Konteymrlar otoklav içerisinde Üst üste istifliyken de basınçlı buhar akışının 

içlerine girebilmesine imkan verecek ve sterilizasyon işleminin başarı ile 

gerçekleşmesini temin edecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

4.16 Konteynerler DİN 58953/9, ISO 11607, EN 868/1 ve EN 868/8 standartlarına 

uygun imal edilmiş olmalıdır. Bu husus orijinal katalogda ve üretici firma tarafından 

belgelendirilmelidir.

4.17 Sterilizasyon sonunda aletlerin su ile kontaminasyonunu engellemek amacı ile 

konteyner tabanı ortaya doğru çukur olmalıdır.

4.18 Konteyner tabanında, kapaklarda bulunan valilerden farklı ısı ve basınca 

duyarlı valfl bulunmalıdır 130 derecede açılan 110 derecenin altında kapanan buhar 

boşaltma valfi bulunmalı, Bu valf yekpare tek parça olmalı sterilizasyon güvenliği 

açısından parçalanamamalıdır. Sterilizasyon sonrası temizleme amacı konteyner 

tabanından çevrilerek çıkarılmalı konteyner tabanı temizlendikten sonra tekrar yerine 

kolayca takılabilmelidir.

4.19 Konteynerler içerisinde yer alan sepetler alet yüzeylerinin çizilmemesi, sivri ve 

kesici ağızlı aletlerde körelme ve deformasyonun engellenmesi amacı ile yan tarafları 

delikli çelik plaka levhadan tabanı ise yıkama esnasında su akışını engellememek 

amacı ile paslanmaz çelikten örgü olmalıdır. Tel sepetlerin tutacakları; aseptik sunum 

için en az 5 cm. uzunluğunda olmalıdır.

4.20 Konteynerde 2 adet pencere bulunmalı bu pencerelere isim yazma etiketi ve 

indikatör konulabilmelidir. Hastaya kullanılan setler kayıt altına alınması zorunlu 

olduğundan her konteyner ile beraber kendinden yapışkanlı ( 3 parçalı) 5000 adet 

indikatör verilecektir. Otoklava girdikten sonra yapışma özelliğini kaybeden



indikatör etiketler üzerine sterilizasyon tarihi son kullanma tarihi Otoklav adı Lot 

numarası ve Hasta adı yazılabilmelidir. indikatörler sterilizasyondan sonra beyazdan

kahverengiye dönmelidir.

4.21 Teklif edilen konteynerlerin kulpları setlerin klinik klinik ayrılması ve set set 

ayrılması için en az 6 farklı renkte olmalı kulpların hareket etme sertliği kullanıcı 

tarafından ayarlanabilmelidir.

4.22 Konteyner kulpları ağır yükleri taşıyacak sağlam yapıda olmalı eğilme bükülme 

olmamalıdır.

4.23 Konteynerlerde kullanılan kilit mekanizması 5000 kullanım sonunda renk 

değiştirmeli kullanıcı ne zaman değiştireceğini tespit edebilmelidir.

4.24 Konteynerlerde bulunan valflerin ömrü 10 yıl olmalıdır.

4.25 Teklif edilecek konteyner ebatları hastanemizde bulunan aletlere göre 

ayarlanmış olup istekliler belirtilen ölçülerden +/- 2mm. farklı olabilecektir.

4.26 Teknik şartnameye uygunluk açısından 1 adet konteyner ihale esnasında 

numune getirilecek ve teknik şartnamede belirtilen hükümler katalogdan 

işaretlenecektir.

4.27 Teklif edilen konteyner ve sepetler 2 yıl garantili valfler ise 10 yıl garantili 

olmalıdır.

4.28 Listemizde bulunan konteynerlerlerin tamamına aynı marka teklif verilecek 

olup kısmi teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.29 Konteynerler ile verilecek aksesuarlar; Her konteyner için klinik ve set adının 

yazılacağı metal isimlik(hastane tarafından isimler bildirilecektir.)

S.NO AÇIKLAMA MİKTAR BİRİM

1 KONTEYNER 296x275x180 MM 2 ADET

2 SEPET 245x240x100 MM 3 ADET

3 KONTEYNER 596x275x140 MM 4 ADET

4 SEPET 515x240x60 MM 8 ADET

5 KONTEYNER 456x280x140 MM 1 ADET

6 SEPET 400x240x60 MM 1 ADET



5. KABUL VE MUAYENE

5.1 Ürünlerin ihale bedeli içerisinde alt kirilim olarak kabul edilen, aksesuar ve diğer yan 

donanımlara ait fiyatlar ayrıntılı olarak idareye yazılı belge olarak (irsaliye vb.) 

sunulacaktır.

5.2 Ürünler kabul ve muayeneleri belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.

5.3 Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin 

uygunluğu kontrol edilecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin 

kontrol ve sayımı yapılacaktır

5.4 Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazların teknik özellikleri ve performansına 

ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzeneği firmalar ücretsiz 

olarak sağlayacaktır.

5.5 Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.

5.6 Satıcı firma fabrikada yapılan en son testlere ait raporları ( kalite kontrol belgesi ) 

muayene heyetine teslim edilecektir.

5.7 Garanti süresi kesin kabul tarihinden (cihazın teknik şartname koşullarına uygun, 

çalışır tesliminden itibaren) sonra başlayacaktır.

6. MONTAJ ve EĞİTİM

6.1 Ürünler hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli ambalajında teslim 

edilecektir.

6.2 Daha önce "demo" amaçlı olarak kesinlikle kullanılmamış olacaktır.

6.3 Firmalar, idare tarafından belirlenecek hekime ve kullanıcı personele yeterli seviyede 

ücretsiz eğitim vereceklerdir.

6.4 Bu şartnamenin tüm maddelerine sırası ile tek tek ayrıntılı olarak ve Türkçe veya 

Türkçe tercüme edilmiş katalog üzerinde işaretleme yapılmadan şartnameye 

uygunluk belgesi verildiğinde, teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7. GARANTİ ŞARTLARI

7.1Tüm ürünlere kabul tarihinden itibaren en az 2 yıl süre ile yedek parça dahil ücretsiz 

bakım onarım garantisi verilecektir.

7.2 En az 2 yıllık verilecek olan garanti süresi, üretici firma veya Türkiye yetkili servisi



7.3 Ürünlere arıza bildiriminden itibaren mesai gün ve saatleri dahilinde en geç 24 saat 

içerisinde müdahale edilecek, yedek parça gerekmeyen durumlarda müdahaleden en 

geç 48 saat sonra sistem çalışır durumda teslim edilecektir.

7.4Yedek parça gerekmesi durumunda; parça yurt içi stoklardan temin edilebiliyorsa, 

müdahaleden en geç 72 saat sonra sistem çalışır durumda teslim edilecektir.

7.5 Yedek parça gerekmesi durumunda; parça yurt dışı stoktan temin edilecek ise, 

ithalatın kısıtlı veya özel izne tabi olduğu durumlar dışında (Bu durum 

belgelenmelidir) en geç 10 gün içinde tüm fonksiyonlarıyla çalıştırılacaktır.

7.6 Bu sürenin aşılması durumunda her gün sistem bedelinin %0.5 (bindebeş)' i oranında 

cezai müeyyide uygulanacaktır. Uygulanacak ceza sistemin bedelinin %15 ini 

geçmeyecektir.

7.7 Döviz bazında fiyatlandırılmış yedek parça listesi, sözleşme imzalanmadan önce 

verilecektir.

7.8 İstekli ve imalatçı/ithalatçı firmalar tarafından ayrı ayrı olmak üzere garanti süresinin 

bitiminden sonraki en az 8 yıl için yedek parça, kalibrasyon, servis ve bakım onarım 

teminine yönelik taahhütnameler sözleşme imzalamadan önce verilecek olup, bu 

taahhütname yeterlilik kriteri olarak istenmemektedir.

7.9 Cihazın çalışma süresi boyunca sistemin kesintisiz hizmet vermesi için gerekli tedbirler 

yüklenici tarafından alınacaktır. Konu ile ilgili alınması gereken tedbirler konusunda 

hastane idaresine bilgi verilmelidir.

7.10 Garanti süresini takiben 8 yıl süre ile ücreti mukabilinde yedek parça dahil bakım

onarım garantisi verilecektir.

7.11 Bu sürede yapılacak bakım onarım anlaşmalarında, garanti süresindeki şartlar

geçerlidir.

7.12 Firma garanti sonrası yıllık yedek parça ve bakım ücretlerinin, bakımı yapılacak olan 

sistemin satın alma fiyatına (aksesuar ve yan donanım fiyatları hariç) oranları cihaz ve 

tüm akşamı dahil en fazla parça hariç %3 ve parça dahil en fazla %6 olacağını taahhüt 

edecektir.


