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23.08.2017

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/F 
maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri
olunur. rica

S IR A  NO M ALZEM EN İN  ADI MİKTARI BİRİM BİRİM  FİYATI (KDV HARİÇ) TOPLAM  FİYATI (KDV 
HARİÇ)

1 V İCRYL 2/0 YUVARLAK (37MM75CM) 5.600 ADET

"

TOPLAM (KDV HARİÇ)

1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLM EYE ALINM AYACAKTIR.

2 TEKLİFLERİN EN GEÇ 25.08.2017 CUMA GÜNÜ SAAT 14:00’A KADAR SATIN ALM A M ÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLM ESİ GEREKMEKTEDİR.

3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.

4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.

5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİM AT SÜRESİ BELİRTİLM EYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE 
ALINMAYACAKTIR.

6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

7 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.

8 TEKLİF EDİLEN MALZEM ELER EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE HASTANEM İZ SARF DEPOSUNA TESLİM  EDİLECEKTİR.
9 KALEMLERE VERİLEN TEKLİFLERDE GEÇERLİ OLACAKTIR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALM A BİRİMİ 
TELEFON: 0472 616 1556 -1 1 8 4  
FAX: 0472 616 1168 

E-MAİL: patnosdh@hotmail.com

mailto:patnosdh@hotmail.com


İPLİK ÖZELLİKLERİ
• Homojenlik, Elastikiyet, Doku içinde geçerken akıcı oluşu (Travmatize 

etmemesi), düğüm atma kabiliyetleri, mukavemetler ve Düğümün kolay 
gömülmesi, Düğüm tutması ( düğüm emniyetinin yüksek olması ),
Yüksek gerilme gücüne karşı direnci olmalıdır

• Paketten çıktığındaki hafızası ve Yumuşaklığı, Kaplamalı olan Cerrahi 
sütürlerin kaplaması dokudan geçerken sıyrılmaması, Kapillaritesi ( Sıvı 
ve bakteri geçirgenliği ), Kaplamamız cerrahi sütürler de liflenme, 
Tiftiklenme, Kapillaritesi ( Sıvı ve bakteri geçirgenliği ) ve görünümü.
İplik üzerinde bakteri yerleşecek boşluklar olmaması gerekmektedir.

İĞNE ÖZELLİKLERİ
• İğneler Paslanmaz çelikten ve iğne iç yüzeyi düz ve kanalsız olmalıdır
• İğne alaşımında en az % 7 oranında Nikel bulunmalı ve firmalar bu

durumu belgeleyebilmelidir.
• İğne iplik bağlantısı, iğne iplik çapının birbirine yakın olması, birleşim 

yerinin sağlam olması, İğne ve ipliğin çap farkı minimum olmalıdır.
• İğne iplik bağlantısının Kalitesi, İğne iplik bağlantısının sağlam lığı, 

İğnelerin lazer teknolojisi ile delinmiş olması ve iğne iplik bağlantı 
yerinde iğnenin kesiksiz veya oluksuz olması gerekmektedir.

• iğnenin portegü içindeki stabilitesi, İğnenin dokudan geçerken en az 
Penetrasyon rahatlığı ve sürekliliği olmalıdır.

s iğnenin esnekliği ve kırılmaya karşı dayanıklılığı olmalıdır.

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ
• Ürünlerin miadı 5 yıl olmalı teslim sırasında minimum 4 yıl raf ömrü 

olmalıdır.
• Birim ambalajı üzerinde metrik sisteme göre ölçü ve USP karşılığı 

olmalıdır
• ürün tanıtımı Türkçe olarak ta Her poşet üzerinde olmalıdır.
• Ürün katalog numarası,imalatçı firmanın ticari adı^veya kısa adı,üretim 

adresi, flament yapısı, iğne cinsi, iğne adedi ve iğne boyu (mm olarak), 
son kullanma tarihi, sterilizasyon şekli, lot^numarası, süturun uzunluğu, 
1/1 oranında iğne büyüklüğü, rengi, ve diğer özellikleri görülebilir, 
okunaklı ve bozulmayacak tarzda baskılı orijinal ambalaj halinde
olmalıdır. u

• Sutur paketten çıkarıldığında masa üzerinde dıger malzemelerle 
karışmaması için iç karton makara üzerinde de aynı bilgiler yer 
almalıdır.

• Sütür ambalajının Kullanım esnasına kadar dış etkilerden korunmasını 
sağlamak için alüminyum folyo veya blister veya Tyvek ambalaj 
olmalıdır. Alüminyüm folyo/blister/Tyvek ambalaj üzerindeki yazılı 
bilgiler içteki karton makaranın üzerine baskılı olmalıdır. ( Steril alana 
partükül düşmemesi ve bilgi kaybına yol açmaması için yapıştırma etiket
olm am alıdır).



• Ürün tanımındaki kolaylık için Farklı ürün gruplarının herbiri üzerinde 
türkçe ürün bilgilerinin bulunması,Ürün tanımındaki kolaylık için Farklı 
ürün gruplarının farklı renk kodları ile ayrılmış olması gerekmektedir,

• Ürün tanımındaki kolaylık İçin Ürün isminin kolayca görülebilir ve 
tanınabilir olması, Ürün tanımındaki kolaylık İçin Ürün özelliklerinin 
kolayca görülebilir olması gerekmektedir.

• Ürün tanımındaki kolaylık İçin Kutu, Poşet ve iç karton makara üzerinde
ürün ile ilgili bilgilerin bulunması.

• Ürünün İzlenilebilirliği için ürün barkodunun poşet ve karton makara
üzerinde bulunması.

• Ürünün kutu,paket ve karton makara üzerinde üretim adresi bulunması.
• Poşet Açılmasının kolaylığı ve güvenliği, İğnenin korunması, iğnenin 

kolay erişilebilirliği, Sütürün paketten kolay çıkarılması gerekmektedir.
• ihale sonrası firmalar açılmamış l(b ir) kutu numune getirecek ve 

numuneler denenerek onay verilecektir.
• Firmalar % 7 nikel oranı belgesini numuneler ile birlikte ilgili servise

teslim edeceklerdir.

POLİGLAKTİN-LAKTOMER SUTUR ÖZELLİKLERİ
• Sentetik multiflament absorbe olan cerrahi iplik polyglaktin -Lactom er 

sınıfına göre imal edilmiş olmalıdır (% 90 glycolic acid, % 10 lactic acid ) 
Sütürler kaplamalı olmalı ve kaplamasının içeriği polyglactin 370 ( 
Poly(glycolide-co-L-lactide) ve Calcium stearte içermelidir.^

• Sütürün tensil kuvveti başlangıç olarak %1 00 olarak alındığında 2 ^ hafta 
% 75-80, 3. hafta % 30-50 olmalıdır. Minimum 21 gün doku desteği 
sağlamalıdır. Vücuttan tamamen atılımı 56-70 gün içerisinde olmalıdır.

• İğneli ve iğnesiz (bağlama) seçenekleri bulunmalıdır.
• Atravmatik İğneli çeşitleri yuvarlak, Keskin, Aşağı keskin, Ucu keskin 

gövdesi yuvarlak, Kare gövde ters keskin iğne, Spatül iğne vb teklif 
edilen ve teslim edilecek malzemenin iğnesi lOmm üzerindekiler için 
+/- %  10 tolerans olacaktır,45cm üzerindeki suturlarda +/- %  10 
tolerans olacaktır.

. Sutur rengi mor ve istenildiğinde renksiz (bej) seçenekleri bulunmalıdır.
• Sterilizasyonu EO ile yapılmış olmalıdır.


