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sağlık tesisimizin ihtiyacl olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 2 lKalem

Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanunun 22/d maddes\ kapsamında alınacak
olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatın|[;-otf /oL/2018 tarih ve saat

ı z:-00,e kadar 0472 215 3422 numalall belseqeçere ve:Va Satinalmo004@omoil_com
adresine bildirmenizi rica ederim.
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Firma yetkilisi
İınzılKaşe

NoTLAR
İ-İ"tlİn"İin 

"n 
e"ç ,on teklifverme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine v€ya görevlilere verilmesi

serekmekted ir.
i-Tek|ifıer 1rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak duzenlenecekıir,

3-UBB Kod'u ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendime drşı kalacaktır,

4-Ödemeler l80 gün içerisinde yapılacakhr.

s_Fiili olarak kul-lanllacak malzimc ameliyat sonrasında belli olacağıııdan ameliyatta kullanl|an malzeme ve adedi kada, fatura

kesilecektir.
i_oot 

" 
ol"rut galrilen ve ameliyattan sonra kullanüldüğl belli olan malztmelerin barkodlan azami 5 giın içinde teslim

;dilmediği takdirİe hasta dosyalarİ kapatı|acağından herhangi bir öieme yapılmayacakhr,

z_lı,.ır} ı,ttpylrrr*.r.agriihale.gov.trl adre-§li Ağrı veliliği ihate yönetim si§teminden de ilın edi|mektedir.

8-Alıın konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde üc,etsiz yapılacaktlr,

Ö-i-p"rt" "Ji*ı"ı, 
,"ına|maya verilirse, tum alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir,

l(}. Öakım onarım alımlarında fimalann yetki belgeleri olmak zorundadü,,
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ANAGİRiŞ BIÇAĞI

1 l - Üriiırılerin numunesi ihaleye getirileceiiir,
12- Numuneler denenecek hasta güvenliği ve istenilen özellikleri ihtiva edip etmediği konusunda

üyelerinin onayl alındıktan soııra teklifler

1- Blçak tek tek steril halde paketlenmiş olmahdır,

i_ srö"k i.k" A- e|iyatlarıidal,2 den giriş yapmak için imal edilmiş olmalıdır.

3- Bığakhr sert fiber paslanmaz çelikten imat edilmiş olmahdır,

4-Bıçak ucu ışık altında parlama yapmamalıdıı,

5- Bıçak iizerinde marka ve ölçüsü yazrnalıdır,

6-Bıçak iizerinde iiretim bilgileri olmalıdır,
7- Son kullanma iaih\ en az2 yıl. olmalıdr,
8_BıçaHar a5 derece açılıdır. Bıçaklat 2,2 mm olmahdır. istenilen ölçülerde olmahdır.

y-Gamastenırzasyonuilestenledildiğipaketiizerindebelirtilmelidir.
10_ Ü.ü" kliniğimizin it tiyr.-. !o.." i,z- z,e VE 2,8 olarak ta talep edilebilir, ihaleye girecek

firmalann iirürı g arnında2,2- 2,6VB,2,8 mm bıçaklar olmalıdır,

karşılaştırma yapılacakiır

t_ değerlendirilecektir.
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PERNOZDREN

1-45-50 cm uzunlukta ve mütelif kalınlıklarda o]nahür.

2 - Latexten yap ılmış olmalıdır.

3- Radyoopak olmalıdır.

4- Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az2 yıI olmalıdır.

5- Steril olarak teslim edilen tiri.inlerin farklı her lot numarası için, sterilizasyonu
yapan lırma orijinal sterilizasyon sertifikası iiriin tesliminde muayene komisyonuna
ibraz edilmelidir. B iizerinde ilgili lot numarası belirtilmelidir. Aynı zamanda
hastane gerek gördüğü takdirde ücreti fırma tarafından karşılanmak iiaere, bağımsız
ve akedite bir ktıruluşa iiriinlerin arasından seçilen numuneler sterilite testine

gönderebilir.

6- Firmalar teklif ettikleri ürtinlerin l er adet numunesini sunmalıdır. Uygun
olmayan i.irünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7-üzerinde son kullanma tarihi olan steril paketlerde olmalıdır. Ambalaj tzerinde
sterilizasyon metodu yer almalıdır.


