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Teklife Davet

Sağlık tesisimizde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı
1 Kalem Tıbbi Malzeme Alım İşi 4734 sayılı ihale Kanunun 221F maddesi kapsamında
alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 2010412018 tarih ve saat
09:00'a kadar 0472 215 34 22 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine
göndermenizi rica ederim.

MALZEMEADI BiRiM MiKTAR
BiRiM TOPLAM

SIRA NO FivAT TUTAR
1 KANAMA DURDURUCU ADET 8

NOTLAR

1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır,
4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve
adedi kadar fatura kesilecektir.
6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün
içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapanlacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
7-Ahmlar http://www.agriihale.gov.tr/adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan
edilmektedir.



THROMBiN iÇERiKli TOZ KANAMA DURDURUCU

ı. Ürün gr başına en az 2000 LUrekombinantdnateknolojiai ile üretilmiş thrombin

içermelidir.

2. Ürün hayvan kaynaklı alerjen protein barındırmamalıdır.

3. Hastanın laboratuarda ölçülen kanama değerlerini bozmamalı.

4. Ürün eklem içi açık cerrahi ve artroplasti ameliyatlarında kullanılabilmeli ve anti-
adeziv özelliği ile eklem hareket açıklığını artırmalıdır.

5. Kemik fiksasyon ameliyatlarından sonra sekonder kal dokusunu bozmamalıdır.

6. Gama steril halde körüklü sisteme haiz olmalıdır.

7. CEve FDA belgelerine haiz olmalıdır.

8. Ürün ıslak ve aktif kanamalı alanlara uygulanmalıdır.

9. Ürün sert ve yumuşak dokulara uygulanabilmelidir.

10. Ürün uygulandıktan sonra pıhtıyı zedelemeden yıkanabilmelidir.

11. Ürün, uygulama alanında çevre dokulara zarar vermemelidir.

12. ihale öncesi numune denenecektir. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri
değerlendirme dışı kalacaktır.

13.TEKLiF VEREN FiRMALAR TEKLiFTEN 1 SAAT ÖNCE MALZEMEYi
GETiREREK UYGUNLUK ALACAKTıR. UYGUNLUK ALMAYAN
FiRMALARıN TEKliFi GEÇERSiz SAYıLACAKTIR.


