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rtinxiye KAMu HAsTANErpN KURUMU
Ağn ni Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekıeterliği

Diyadin Devlet Hastanesi

SAY-I :701678921 68
KONU : Teklife Davet

07.02.2020

Teklif Mekfubu Dıvet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı BAKRİ PO§TPARTTIM BALON ALIluI
işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç
birim ve toplam fiyatının 10.02.2020 tarih ve saat l2:00'e kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim
edİlmesİ yada di}ıadindh@email.com adnesine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

idari ve

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Sahn alma birimine veya görwlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayüzı ile) KDV hariç TL olarak dtizenlenecektir.
- Eksik doldurulan tizerinde kazıntı silinti ve diizeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Malın tiirtine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.aeıriihale.gov.trle-posta adresliAğp Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta tDerinden de ilan edilmektedir.
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BAKRİ PoSTPARTUM BALoN TEKNİK Şa,nrNAMEsİ
l_Doğum ve düşfü sonrası ratıim içi kanamalannın azaltılmasını ve durdurulmasını sağlamak

amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

2-Uterin boşluğu içinde hızlıcatamponlima sağlayabilmelidir.

3-Normal ya da sezeryan doğumu sonıa.sında kpltanılabilTİlign

4-Balon % l00 silikondan imal edilmiş olmalı ke,sinlikle 
|a.!ex 

oly_ıamalıdır.

S_Ürtın birpakette set halinde olmalı rd l ,adtİrO..'lİf t İ'eİ,İi şeffaf halde şınngası set içinde

hazır bulunmalıdır. ' ::ğ}i,::ü:

6-Balon, daima ya|nız.ca steril sıvı ile şişirilmelidir.

7_Kanamanın durdurulmasını elverişli gözlçmlernek için ba[on distal ucunda, şişirildikten sonra da

balonun dış kısmında çıkıntı halinde kalacak şekilde bir dreBaj girişi bulunmalıdır.

8_Balon, 24 ft çapında maksimum şişirme hacmi 500 ml olmalı ve şişirildiğinde yuvarlak bir şekil

almalıdır. : ,, '..., , ,,i,,

9_Distal ucuna yakın bir konumda balonun yer.lpşli olduğu liue!ıattı 54 cm uzunluğunda olmalıdır.

lO-Kullanım süresi 24 saatten fazla olmamalıd;r, işlem
a', ,,
iÇi4 kolıJ yerleştirilebilir ve çıkarılabilir

llrÜrtınun literaturtlntl bilimsel yayınlannı ve animasyon:video kaydını içeren bilgiler bir dosya

halinde ürtin beraberinde kullanıcıya teslim edilmelidir.

l2-Peel-open paketleme ile steril edilmiş olmalıdır. ,ı,:i ..

l3-Tek kullanım için tasarlanmış olmalıdır. j ,,i, ,.i, . ., ı

l4_Orijinal paketlerde iiretici fırma ismi ve sterilizasyon mia{ı yaz{ı.olmalıdır. ,. ;:

l5_Ürtln ; uluslar arası kabul görmüş standartlardan CE belgesine süip olmalıdır.

l6-Teklif vererı firmatekdistribütörlükyetki bglgçsine"sahip,.o"|m.qlıdır. . , , ,,ı _ ,_: ,. .ı; .;]ı:.: ,
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