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AGRIIL SA&LIK MUDURLUGU
Tutak lice Devlct Hastanesi

TEKLIFEDAVET

Saglik Tesisimizin ihtiyaci olan a$agida cinsi ve miktan yazili 2 KALEM KADIN DOGUM SERVISI TIBBI
SARF MALZEME ALIMI 4734 sayili ihale kanununun 22/D maddesi kapsaminda almacak olup; soz konusu isin
KDV haric birim ve toplam fiyatinin 02.05.2018 tarih ve saat: 15:00 'e kadar 0472 411 20 83 numarall belgegecere
veya tutak.satinalma@hotmail.com adresine gondermenizi rica ederim.

Geregini bilgilcrinize rica ederim.
Murat DIVARCi
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Firma Yetkilisi
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NOTLAR
l-Tekliflerin en gee son teklif verme tarih ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
gerekmektedir.
2- Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV haric TL olarak diizenlenecektir.
3-Faks ve Mail ile gonderilen tekliflerin asillan da idaremiz Satinalma birimine ulastinlacaktir.
4-Teklif edilen fiyatlann gecerliligi teklif tarihinden itibaren en az 90 giin olacaktir. Odemeler 90 gun icerisinde
yapilacaktir.
5-tsin Tamami icin teklif verilecektir.
6-Alimi yapilacak malzemeler 10 giin icerisinde teslim edilecektir.
7- Ahmlar https://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agn Valiligi ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8- Alinacak Malzemelerin garantisi en az 2 Yil olmalidir.
9- Numune iizcrinden degerlendirme yapilip degerlendirme sonrasi karar verilecektir.

Adres: Agri-Van Yolu Uzeri lice Jandarma Karakolu Yam Aynntili bilgi i?in: Tibbi Sekreter: A.BALTA
Tel:0472 411 20 05 Faks:0472 411 20 83



RAHiM igi ARAC TEKNiK $ARTNAME$i (BAKiR GEBELiK ONLEYiCi)

1-RiA gb'vdesi kivnlabilir ve polietilen kapli olmalidir.

2-Kullanim bilgileri Turk^e olarak birim ambalajda olmalidir.

3-T seklinde olmali ve 176 mg. bakir bir tel ile kapli olmalidir.

4-Yatay kalarm her birinde 68.7mg.agirligmda bakir yakaya sahip olmalidir.

5-Dikey uzunlugu 36rnm. ve yatay uzunlugu 32 mm. olmalidir.

6-T bolumiin dikey kolu basmda ampul kismmda iki uclu, 115mm. uzunlugunda monofilament

polietilenden beyaz ipi olmalidir.

7-R6ntgen itjmlarmda gorunur olmalidir.

8-On yil kullanima uygun olmalidir.

9-Tekli paketlerde ve birim ambalajda uretici firma ve uretim tarihi, son kullanma tarihi, sterilizasyon

yontemi ve tarihi, diger uluslararasi isaretlemeler yaziti olmalidir.

10-UBB kaydi olmalidir.

11-Malzemelerin fiyat teklifinde saglik uygulama tebligi kodlarmin belirtilmesi zorunludur.



BAKRJ POSTPARTUM BALON TEKNIK JARTNAMESl

1-Dogum ve diis.uk sonrasi rahim ici kanamalarmin azaltilmasmi ve durdurulmasmi saglamak amaciyla

tasarlanmis. olmalidir.

2-Uterin boslugu icinde hizlica tamponlama saglayabilmelidir.

3-Normal ya da sezeryan dogumu sonrasmda kullanilabilmelidir.

4-Balon % 100 silikondan imal edilmis olmali kesinlikle latex olmamalidir.

5-Uriin bir pakette set halinde olmali ve 1 adet 60 cc'lik tamami §effaf halde sjrmgasi set icinde hazir

bulunmalidir.

6-Balon, daima yalnizca steril sivi ile sisirilmelidir.

7-Kanamamn durdurulmasmi elverisli gozlemlemek icin balon distal ucunda, sisjrildikten sonra da

balonun dr§ kismmda cikinti halinde kalacak sekilde bir drenaj girisj bulunmalidir.

8-Balon, 24 fr capmda maksimum §isirme hacmi 500 ml olmali ve sisirildiginde yuvarlak bir sekil

almalidir.

9-Distal ucuna yakin bir konumda balonun yerle§ik oldugu line hatti 54 cm uzunlugunda olmalidir.

10-Kullamm siiresi 24 saatten fazla olmamalidir, isjem icin kolay yerle§tirilebilir ve gkanlabilir

olmalidir.

11-Urunun literaturiinu bilimsel yaymlarmi ve animasyon video kaydmi iceren bilgiler bir dosya

halinde urun beraberinde kullaniciya teslim edilmelidir.

12-Peel-open paketleme ile steril edilmis olmalidir.

13-Tek kullanim icin tasarlanmis olmalidir.

14-Orijinal paketlerde uretici firma ismi ve sterilizasyon miadi yazili olmalidir.

15-Urun ; uluslar arasi kabul gbrmus. standartlardan CE belgesine sahip olmalidir.

16-Teklif veren firma tek distribiitorluk yetki belgesine sahip olmalidir.

17-Numune denendikten sonra uygunluk verilecektir.
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