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İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile 
yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 17.02.2020 saat: 
14:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.
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1 SIRT ÇANTALARI MAVİ KOD 
ÇANTA I Adet

KDV lariç Genel Toplam

Teklif Eden 
.../.../2020

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

E k : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değertendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin “T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün 
içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
> Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
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memet_.ulas@hotmail.com
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MAVİ KOD ÇANTASI ŞARTNAMESİ

1. 65 X 40 X 30cm ölçülerindedir.
2. 1900 denier PVC su geçirmez imperteks malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3. Çanta temel olarak Yetişkin bölmesi, Çocuk bölmesi ve çanta içi olmak üzere 3 bölümden 

oluşmaktadır,
4. Mavi Kod Çantası fonksiyonel olmalı, ön ve arka gövde üzerinde 2 adet büyük, yan gövdeler 

üzerinde 2 adet küçük olmak ü/>ere toplam 4 adet cep bulunmalıdır. Büyük cepler: en az 34 x 17 x 
8 cm ölçülerinde, küçük cepler en az 16 x 18 x 8 cm ölçülerinde olmalıdır.

5. Tüm cepler üzerinde şeffaf kartvizitlikler olmalıdır,
6. Yetişkin bölümünde 1 adet iç bölme, 3 adet cepcik ve 1 adet ampül tutucu bulunmalıdır. 

Cepciklerin üzerinde tıbbi malzemelerin tespit edilebileceği lastik şeritler bulunmalı, Ampül tutucu 
ise aynı anda en az 50 adet farklı büyüklükteki ampülleri sabit şekilde taşıyabilmelidir. Yetişkin 
kapağında kanül veya enjektörlerin sabitlenebildiği lastik şeritler bulunmalıdır.

7. Çocuk bölümünde 1 adet bölme, 3 adet cepcik ve kapak üzerinde kapağı kaplayacak şekilde 
fermuarlı şeffaf cep bulunmalıdır. Cepcikler üzerinde tıbbi malzemelerin tespit edileceği lastik 
şeritler bulunmalıdır,

8. Çanta içinde farklı ölçülerdeki entübasyon tüpleri koyabilmek için 2 adet cep olmalıdır. Ayrıca 
çanta duvarlarına tıbbi ekipmanların sabitlenebileceği 5 cm lik lastik şerit dikilmiş olmalıdır.

9. Çanta içinde muhafaza edilen malzemleri korumak için darbe emici malzeme kullanılmış 
olunmalıdır.Ayrıca alt kısmı destekli olmalıdır.

10. Çanta içi seperatörle ile bölünebilmelidir.
11. Çanta elde veya omuzda taşımaya uygun olmalıdır ve sırt çantası olarak da kullanılabilmesi için 

sırt askılarıda olmalıdır,
12. Çantayı saran reflektör bant olmaldır.
13. Çanta kırmızı renkte olmalıdır.
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