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İ L G İ L İ  F İR M A L A R A

12.07.2019

H astanem izin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, m iktarı ve özellikleri yazılı m alzem elerin  / ■ hizm otin 
alımı 4734 sayılı K am u İhale K anununun 22 m addesine göre D oğrudan Tem in U sulü  ile yapılacaktır. Söz 
Konusu alım  için KDV hariç birim  fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 17.07.2019 saat: ILOO'a kadar ivedi 
olarak gönderm eniz hususunda; G ereğini rica ederim .

Satın A lınacak M alın/ İşin KDV H ariç Teklif
S.No M alın/Işin C insi A çıklam a M iktarı Birim i Fiyat Tutar

1
GASTRİK LAVAJ SETİ (MİDE  
LAVAJ SETİ) DİSPOSABLE (TEK 
KULLANIMLIK)YETİŞKİN

10 Adet

2
GASTRİK LAVAJ SETİ (MİDE  
LAVAJ SETİ) DİSPOSABLE (TEK 
KULLANIMLIK) PEDİATRİK

2 Adet

KDV Hariç Genel Toplam

NOT: Y ukarıda belirtilen süre içerisinde tek lif çıkm am ası veya gelen tekliflerin  idare tarafından yetersiz 
görüldüğü durum larda bu süre m aksim um  10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden 
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

A dres:Sansu Mahallesi A dilcevaz yolu üzeri S.km 
Telefon: 04726161556 Faks; 04726161168 
E-Posta; patnosdh@ hotmail.com Web:

Bilgi İçin ; M ehm et Sena ULAŞ -

mailto:patnosdh@hotmail.com
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OROGASTRİK LAVAJ SETİ TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Set, kapalı ve hızlı mide lavajı yapabilmeyi sağlayabilir özellikte olmalıdır.

2. Set ile sıvı gönderme, çekme, aktif karbon gönderme işlemleri kolaylıkla yapılabilmelidir.

3. Her sette unversel üçlü konektör bulunmalıdır.

4. Üçlü konektör üzerinde, aktif karbonun çevrilerek oturmasını sağlayan vidalı adaptör olmalıdır.

5. Aktif karbonlar, vidalı adaptöre sıkıca oturmalı, dışarı taşmaları engellenmeli ve gönderme kolaylığı 
sağlanmalıdır.

6. Her sette en az 3,5 It'lik kapaklı, asma halkalı solüsyon torbası bulunmalıdır.

7. Solüsyon torbası üzerinde ölçüm çizgileri bulunmalıdır.

8. Solüsyon torbasını üçlü konektöre bağlayan hortum bulunmalı, bu hortum üzerinde solüsyon giriş- 
çıkışını sağlayan klemp bulunmalıdır.

9. Her sette, en az 5 İt kapaklı ve asma halkalı drenaj torbası bulunmalıdır.

10. Drenaj torbasını üçlü konektöre bağlayan hortum bulunmalı, bu hortum üzerinde atık çıkışını 
sağlayan klemp bulunmalıdır.

11. Her sette 18-40 Fr orogastrik sonda bulunmalıdır.

12. Orogastrik sondaların uç kısımları,mide ve mide yolunu tahriş etmemeli, yuvarlatılmış olmalıdır.
13. Orogastrik sondalar kolay yutulabilir yapıda olmalıdır.

14. Her sette 1 adet ısırma bloğu bulunmalıdır.

15. Her sette 50 ml'lik çam uçlu konektör bulunmalıdır.

16. Üçlü konektörün girişi, 18-40 Fr e kadar tüm orogastrik sondalara uygun olmalıdır.

17. Katılımcı firmalar, ürüne yönelik uygunluk değerlendirmesi yapılacağından en az 1 (Bir) adet ürün 
numunesini ihale saatine kadar teslim etmelidir.

GENEL ÖZELLİKLER

18. Teklif edilen ürün ve uygunluk değerlendirmesi için teslim edilecek ürün, steril ve orijinal 
ambalajda olmalı, ambalaj üzerinde onaylı ürün (barkod) numarası, imalatçının adı veya ticarî adı ve 
adresi, son kullanma tarihi, üretim parti (LOT) veya seri numarası, ürünün kullanım sayısını (tek 
kullanımlık, çok kullanımlık) belirtir ifade bulunmalı, varsa özel depolama şartları, ikazlar ve/veya 
alınacak önlemler yazılı olmalıdır.

19. Ürünün kullanımı ile ilgili bilgilerin yer aldığı Türkçe kullanım kılavuzu her bir ürün için ürün 
ambalajında veya ürünlerin paketlerinin içinde olmalıdır.
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20. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.
21. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi 
yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatla olan ürünler ile değiştirmelidir.

22. Teklif edilen ürün. Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) '  ne kayıtlı olmalıdır, ürün / ürünler ÜTS 'ye kayıtlı 
olduğu takdirde kullanım ömrü ( Miad ) boyunca Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) '  nde belirtilen şartları 
taşıyacak nitelikte olmalıdır.

23. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme 
listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile 
belgelenmen ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.

24. Yüklenici firma teklif verdiği ürünün Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) '  nde SINIF III olarak tanımlanmış 
ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği tarihe kadar Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) 'nde 
satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz adına askıya çıkarmalıdır.

25. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı 
olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

26. Yüklenici firma, ürüne ait marka adı, onaylı ürün (barkod) numarası, üretici firma adı, üretim parti 
(LOT) veya seri numarası, üretim parti (LOT) numarası bazında miat bilgileri varsa model, firmaya ait 
malzeme kodu bilgilerini ürün tesliminde yazılı olarak sunmalıdır.
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