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Teklife Dıvet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktatı yazrlı l Kalem Malzeme
Alıını işinin 4734 sayılı ihale Kanunun 22lD maddesi kapsarnında alrnacak olup; söz
konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatınrn |611112018 tarih ve saat 16:00'e kadar
Saıinqlma001 (d sma i l. c omadresine bildirmenizi rica ederim.
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ı-Tekliflerin en 8eç son teklifverme tarihive saatine kadar sathalma Birimineveya 8ö,evllleae ve.ilmesi

terekmektedir.
2-Teklifler (rakam Ve yazl ile} KDv hariçnohraİ düzenlenecektir.
3-UBB Kodu vesUT Kodu belinilmeyen teklifler değe.lendi.rne dŞ kalacaktr.
/ı-Ödemele. 180 8ün içerisinde rapü6ktl,.
s-Ahmb. htF//ww. dlhal€.tov.ü/.dı€5İ Aİrı valıllü lhale YöEdm sbt .tllnd€n d€ llan €dumekĞdtı.
&Alm ıonusu caha, ise eğitiıni hastanemlzde ücretsiz yapllacaktlr.

7-E-posta adresiniz satlnalmara veİillrs€, tüm ahmlaaegamanİ olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedi,
& Bakm onanm allmlannda fiamalaah yetİi behelerio|mak zorundadl .

9- Yetkili olduğuna dair belgesi olmast ıonınludur.
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MoNoFLAMENT ABSoRBE oLMAYAN GERRAH| iPLiK şARTNAı^ES|

1. Katlntıktan, düğüm atma kabitiyetıeri Ve iğne iptik kombinasyonİan USP ve Avrupa Farmakopisi

standarlanna uygun olmahdır.
2. 5entetik monofıament absoöe olmayan cerrahi iplik Potipropiten den imat edilmiŞ olmatıdır.

Potipropiten iptikterin içerisinde düğüm oturmasınln düzgün olmasl, açı[maması, tiftiklenmenin

olmaması, düğüm emniyetinin yüksek olması ve yumuşak otması için Polietilen Gtycot kimYasat biteŞim

butunmatıdır. Bu özettik iha[e dosyasında betgelendiritecektir.

3. Sütür boyu 45 cm'nin üzerindekiler için +/- %1o tolerans tanünmalıdlr. iğne boyu 14 mm'nin

üzerindekiter için +/- %10 tolerans tanınmahdır.
4. Ürünter Etiten oksit ile streril editmiş otmatıdır.

5. Numune değertendirmesi için değerlendirme esaslan;

i. Doku geçişterinde travma oluşmamasl için iğne iç yüzeyi düz, pÜrüzsÜz ve kanalsız

otmalıdır.
ii. operasyon boyunca iğneter aterosikterotik dokudan çok rahat geÇmeli, gÜÇtü otmalt,

iğnenin sitikon ite kaptı otduğu belgelendiritmetidir. Bu belge ihale / alım dosyaslna

ektenmeıidir.
iii. iğne, keskintiğini / sivritiğini, operasyon sonuna kadar sürdürmeti, kln[maya, eğilmeye ve

bükütmeye kaşı dirençti olması için iğne çetik ataşımı 455 serisi surgatloy Veya cardiopoint

iğne olmatıdır.
iv. iğne gövdesi, dokulardan geçerken protegüde stabit kalmalı ve diğer dokulara zarar Vermeyi

önteyecek şekitde dizayn edilmiş olmahdır.
v. iğne / sütür çapı uyumlu otmalı, bu sayede iğne dokulardan geçerken travma

oıuşturmamatıdır. iğne ile sütür birteşim noktasl bağtantlsı sağtam olmahdır,

vi. iğne sütür birıeşiminde micro driıt veya ıazer teknolojisi kullanıtmış olmaldlr.

Vii. sütür paketinden çıkantdığlnda minimum paket hafızasına sahip olmahdlr. Ayrıca, kontrollü

satınım özelliği sayesinde kotay düğüm oturtulabitmelidir.
Viii. Ambataj açltümı kolay ve çabuk kutlanıma uygun olmatı, iç karton Veya plastik makara

portegü veya herhangi başka bir alet gerektirmeden kolayca mayo masaslna blrakltabilmeli

ve iğneye portegü ite kotay ulaşıtabilmetidir.
ix. Tektif verilen her katem için numune[er orjinat kutusunda Ve en az 5 adet otarak teslim

editmetidir.
6. iğneter paslanmaz çetikten imat editmiş otmalıdır. Ve iğnenin dayanıkhhğınln sağlanması iÇin aıaŞımlnın

iterisinde en az%7,5 - % 9.5 arası Niket, Krom oranl en az % 10 oımatıdır ve bu oranlar iğne üreticisi

taraflndan betgelenmelidir.
7. Birim ambatail üzerinde bulunmasl gereken bilgiler;

i. imatatçı firmanın ticari adı veya kısa adı,

ii. İğne cinsi, iğne adedi ve iğne boyu (mm olarak),

iii. son kuttanma tarihi, steriıizasyon şekti, tot numarasr, sÜtur kahntığl, sÜturun uzunluğu,

süturün ulustararası renk kodu, 1/1 oranında iğne büyüklüğü ve diğer özetlikleri görütebitir

tazda okunaklı ve bozulmayacak tazda betirtiımeıidir,
iV. sütür ambataİnın kullanlm esnasına kadar nemden, lsldan, lşıktan korunması iÇin dlŞ

ambatajısoyutabilirnitetikteatimünyumfoıyoveyabiryüzüşeffafdiğeryiizüTyvek,iç
ambatajı soyutabitir veya yırtütabilir atümünyum folyo veya bilister / karton / Plastik

makara olma[ıdır.
v.çiftambalajtıürünterdedlşambalajsaydamnaylonotupiçambalajdaürünıeilgitidetaytı

bitgiter yazıtı Ve görütebitir otmalıdır.Tek ambalajtı ürünlerde, ürünlerin yerıeŞtiritmiŞ

otduğuiçkarton/kağt/plastikmakaraüzerindeürüneaitdetaytlbilgiterolmatıdır.
8. En az 12 adet ürıin içeren kututaida ambalajlanmış olmalı, kutu içerisinde birim ambaıajdan kaç adet

otduğu betirtitmetidir. Lot Ve katatog referans numarası olmahdır. Kutu ambalajln üzerinde, birim

ambalajınln üzerinde yazmasl gereken bitgiterin tamamı olmalıdır,

9. Her kutu içerisinde Türkçe açıktamatl ürün Prospektüsü bulunmalıdır,

10. Ürünter en az 2 yı[ miadı olmalıdır.
11 . Testim sırasında en az 1 yı[ raf ömrü butunmatıdır.
,l2. Vücut içi kuttanlmtarda enflamasyon, doku reaksiyonu vermemeli ve sütür

komptikasyon olmadan iyiteşme sağtanabitmetidir,

13. Firma, kullanıtmamış ürünlerin miadının dolmasına 3 ay kata ürün d{işimini taahüt

materya
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