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SAĞLIK BAKANLIĞI 

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U  
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 

Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU: 2 Kalem Sütur Alım İşi 23 08 2017

Sayın, .....................................

D riM u A Ö K T E N

TEKLİF MEKTUBU

M alzemenin Adı Miktarı

3/0 15- 18 mm YUVARLAK TEK İĞNE 70-80 mm 
SÜTUR
4/0 19-22 mm YUVARLAK TEK İĞNE 70-80 mm SÜTUR

TOPLAM

Toplam
Fiyatı(Kdv

Hariç)

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzem eler 4734 sayılı Kamu 
ihale Kanunu’nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

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

Notlar:

1-Eksik doldurulan, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirilmeye 
alınmayacaktır.
2-Tekliflerin en geç 25.08.2017 CUMA günü saat 14:30 ‘a kadar Satın Alma M üdürlüğü’ne 
ve görevlilerine verilmesi gerekmektedir.
3-Teklife işin vergi, sigorta, nakliye ve diğer giderleri dahildir.
4-Teklifler ( rakam ve yazı ile ) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5-Eksik olan, tarihi olmayan, istenilen ürünlerin katalog numarası ve teslimat süresi 
belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
6-Fax ile gönderilen tekliflerin bilahare asıllan gelecektir. Asılları idareye ulaşmayan teklifler 
geçersiz sayılacaktır.
7-Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile birlikte numune getirilecektir.
8-Teklif edilen fiyatların geçerliliği (opsiyon) teklif tarihinden itibaren en az 30 gün alacaktır.
9-Ürün en geç bir hafta içinde hastanemiz sarf deposuna teslim edilmeli.
10-Gelen malzemeler numune üzerinden değerlendirilecektir.
11-Muayene komisyonundan kabul edilmeyen malzemeler iade edilecektir.



1. Monofilament yapıda ve emilebilen materyal olmalıdır.
2. Malzeme içeriği polygllkapron veya glikomer vb. olmalıdır. Sütur ortalama 3-4 hafta doku 

desteği sağlamalı ve 3-4 ay sonunda tamamen emilmelidir.
3. Düğüm emniyeti yüksek olmalı,düğüm rahat bir şekilde kayıp oturabilmeli işlem sırasında 

iplikte tiftiklenme olmamalıdır.
4. İğne cilten kolayca geçebilmeli ve çoklu geçişler için her geçişte aynı özelliği korumalıdır.
5. İğneler; bükülmeye karşı dayanıklı olması için çelik alışımdan imal edilmelidir.
6. İğneler; paket içinde görülebilir bir yerde ve sabit olmasıdır.
7. iğne sütur uyumu birebir olmalıdır.
8. 4/0 19-22 mm yuvarlak tek iğne 70-80 mm

D»?



1. Monofilament yapıda ve emilebilen materyal olmalıdır.
2. Malzeme içeriği polyglikapron veya glikomer vb. olmalıdır. Sütur ortalama 3-4 hafta doku

desteği sağlamalı ve 3-4 ay sonunda tamamen emilmelidir.
3. Düğüm emniyeti yüksek olmaMüğüm rahat bir şekilde kayıp oturabilmeli işlem sırasında 

iplikte tiftiklenme olmamalıdır.
4. iğne cilten kolayca geçebilmeli ve çoklu geçişler için her geçişte aynı özelliği korumalıdır.
5. İğneler; bükülmeye karşı dayanıklı olması için çelik alışımdan imal edilmelidir.
6. iğneler; paket içinde görülebilir bir yerde ve sabit olmasıdır.
7. İğne sütur uyumu birebir olmalıdır.
8. 2̂/0 15-18 mm yuvarlak tek iğne 70-80 mm


