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Sayı : 54592530-211/......
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN PROTEİN KALINTI TESTİ ALIM İŞİ
Dosya Id : 2708

27.08.2020

i l g i l i  f i r m a l a r a

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 31.08.2020 saat: 
15:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Satın A lın aca k  M alın /  İşin K D V  Hariç Teklif

S.No M alın /İşin  Cinsi Sut K odu U B B M iktarı Birimi Fiyat Tutar

1
YÜZEY PROTEİN TESTİ PROTEİN 
KALINTI TESTİ 70 Adet

KDV1 Tariç Genel Toplam

Teklif Eden 
.../.. ./2020

Kişi / Oda / F irm anın 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 değerlendirilecektir.
• 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.
• idare, 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 icra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres:Sarısu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdh@hotmail.com Web:

İlgili Kişi : Yunus ÖZYOLCU -

mailto:patnosdh@hotmail.com


HIZLI PROTEİN KALINTI TEST KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Operasyon masaları, cerrahi aletler, ayak pedalları, yer ve yüzeyler, endeskop v.b. 

alanlarda protein kalıntılarının olup olmadığını göstermek amaçlı kullanıma uygun 

olmalıdır.

2. Minimum lpg protein kalıntısını tespit edebilmelidir.

3. Kullanımı kolay olmalı, sonuçlar kullanıcıyı yorumlama hatasına düşürmeden anlaşılabilir 

olmalıdır.

4. Eküvyon kuru olmayıp kendinden nemlendirilmiş olmalıdır. Böylece dış kaynaklı sıvıların 

eküvyon üzerine aktarılması ile sonuçların güvenliği riske atılmamalıdır ve çapraz 

kontaminasyona neden olunmamalıdır. Ayrıca eküvyon nemlenmesi için solüsyon 

olmamalıdır.

5. Reaktif madde tüp içerisindeki bir haznede bulunmalıdır. Eküvyon örnek alma işleminden 

sonra reaktif tüp içerisine gönderilmelidir.

6. Kontaminasyon varlığında farklı renk değişimi net olarak görülmeldir.

7. Renk skalası olmalı ve bu sayede tahmini miktar tayin edilebilmelidir.

8. Testler tek kullanımlık olmalıdır.

9. Herbir test üzerindeki etikette lot numarası ve son kullanım tarihi bulunmalıdır.

10. Herbir test üzerindeki etikette testin tarihini ve bilgileri yazmak için boş bir alan olacaktır.

11. Gerekli görülen hallerde çok az miktarda kalıntı tespit etmek veya sonucu doğrulamak için 

inkübatörde bekletilmeye uygun olmalıdır.

12-Raf ömrü 18 ay omalıdır.

13-Sonuçlar 15 dakikada belirlenmelidir.

14-Üretici firmanın ISO 9001 13485 kalite sertifikası bulunmalıdır.
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