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Sayın ............................................................................................................................

Hastanemiz ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 7 Kalem mal/ 
hizmet 4734 Sayılı K.İ.K 'nun 22/d maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin K D V  hariç birim fiyatınızı 
yazılı ve tasdikli olarak 11.08.2021 günü saat 10:00’e kadar Patnos D evlet Hastanesi Satın Alm a Birimine 
gönderilm esi/teslim  edilm esi hususunda;

Gereğini rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ
S.No M alzem e A dı M iktar B irim i B irim  Fiyatı T oplam T utar

1 CERRAHİ ELDİVEN PUDRALI STERİL NO:8 4000 Adet
2 CERRAHİ ELDİVEN PUDRALI STERİL NO:7,5 5000 Adet
3 CERRAHİ ELDİVEN PUDRALI STERİL NO:7 3000 Adet
4 CERRAHİ ELDİVEN PUDRALI STERİL NO:6,5 2000 Adet
5 ÇAM UÇLU ENJEKTÖR 300 Adet
6 UÇ YOLLU MUSLUK 500 Adet

7 İ.V KANÜL (BRANÜL/İNTRAKET/ANJİOKET) 
NO:24G - SARI 10000 Adet

Son Teklif Verme Tarihi: 11.08.2021 günü saat 10:00’e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asılları 

elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir. (patnOSdh@hotmail.COm)
1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KÎ 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas almacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler 
değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot 
ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas 
almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme 
yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.
9-İdaremiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış sonrası 
hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.
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10-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.

Not: 1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA
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PUDRALI CERRAHİ ELDİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

. • İ S » - •:
B M

h  Lateksteii imal edilmiş olmalıdır.   .
2. Eldıvenm bilek kısmı uzun konçîu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek

4  , b r; \  î

o lm a m a l ıd ır .  .* J S S H Ü S i

3. Konç un kenan yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu Özelliği olan hvnmlı yapıda imal 
edilmiş olmalıdır. Eldiven koncu, ameliyat sırasında kullanılırken 
manşetini kavramalı, bırakmamalıdır. M M S M İ

4. Eldivenlerin iç yüzü kolay giymeyi sağlayacak kaydmcı ile kaplanmış olmalı, kullanılan 
madde eldiven içinde topaklanma ve parmak uçlarında birikme y a p m a iİ !^ p ^ |^ : : r̂ '^ J |«

5. Paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, kolay giyilebilmeiidir. |  "
6. Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, iç ambalajda eldiven 

numarası ve sağ-sol eldiveni belirten yazılar olmalıdır. Eldivenler 
konmamalıdır. S I H H İ

7. îç paket, dış pakete (paket ve eldivenler) ikiye katlanacak şekilde ko
8. Pudralı olacaktır. İf
9. Eldivenler müdaheîe için cilde dokunulduğunda cilt hissedilebîîme üdir. (Dokunma hissi 

hassasiyeti olmalı). jSfip
10. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açı|malı, 

olmalıdır. Açarken yırtılmamalıdır.
f* \ """İş jjSjŞ'-"

İ l .  Eldiven numarası ile uyumlu olmalı, giyildiğinde ele tam oturmalıdır. Parmak uçlarında J 
boşluk kalmamalı, potluk olmamalıdır. Eldiven parmak diplerine tam oturmalıdır. 
Başparmak açıldığında eldivenin avuç içinde çekme, potîuk oluşmamalıdır. ^ s

12.  Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalıdır. Eldiven dokusu jı 
kaim dalgalı, pütürlü veya delik olmamalıdır. Parmak uçîannda doku eldiven dokusundan 
daha kalın olmamalıdır. u

13. Eldivenler uzun süre kuUamldığmda ve ıslandığında yapış,-yapış olmamalıdır -
İ4. Raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az bir (1) yıl olmalıdır ■ p  1
15. Paket üzerinde İmalat ve son kullanma tarihi, steriîizasyon yöntemi ve tarihi, eldiven 

özelliğini numarasını ve özelliklerini belirten yazılar olmalıdır. Paketin açılma yördfa l̂ 
gösteren işaretler olmalıdır. & İ ' -

16. Ambalajlar yırtık, deforme olmamalı, ambalajlar istenildiğinde steril Jİlniğe uygun bir 
şekilde yatılmadan kolay açılabilir olmalıdır. Depolama sırasında yırtılmaya neden 
olmaması için paket içinde fazla hava boşîuğu(bomhe) olmamalıdır. ç ^

17. İhale sonrası alımı yapılan eldivenlerde seri hata çıkması halinde ait olan numaranın
« ■ f i -  :■ ^

tüm eldivenleri yeni ürünle değiştirilmelidir. 0M^îil §j|£ J
18. Numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen fırmalarm teklifleri değerlendirme 

dışı bırakılacaktır.

Patnos Devi; 
-slYOMEpil 

RabtfC

nesi
İKERİ



ENJEKTÖR 50 CC ÇAM ÂĞAÇİ ÜÇLÜ ENJEKTÖRÜ ŞA R T N A M E^

1. Enjektörler tek kullanımlık ve steril olmalı : C 'k
2. Piston ucu kauçuk olmalı, plastik başlı olmalı. Çv-v
3. Enjektör üst kısmı %6 eğimli çam ağacı (4cm± 2uzunluktaO,4cm±2geıi||l|^ uçbt 

olmalı i'şs&k*
4. Enjektör ucu her çeşit foley, nelaton, N/G vb. kateterle kullanıma uyumlu ntmah
5. Enjektör üzerinde cc ve dizyem çizgileri olmalı
6. Pistonu kolay hareket edebilir olmalı
7. Negatif basınç uygulandığında hava kaçağı yapmamalı
8. Ambalajı şeffaf, tekli ambalajlanmış ambalaj kenarlan iyi preslenmiş ve sterilizeyi 

bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalı
9. Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihî olmalı, raf ömrü 2 yıl olmah
10. Çam ucunun istenildiğinde kapalı durması için kapağı bulunmalıdır.



3 Yollu M usluk Teknik Ş a rtn a m e s i

1. Musluk mayi akışını (sıvı akışı) yönlendirmek veya aynı anda birden fazla mayi 
vermek amacıyla yapılmış olmalıdır.

2. Musluğun gövdesi şeffaf, polikarbonattan imal edilmeli, akışı kontrol eden kısım 
değişik renklerde (kırmızı, mavi, sarı) ve 360 derecede rahatlıkla dönebilir, şekilde 
dizayn edilm iş olmalıdır.

3. Musluk Psi (sıvı basıncı) basınca dayanıklı olmalıdır.
4. Musluğun çıkış noktalarından iki tanesi dişi luer kilit, bir tanesi erkek luer kilit 

yapıda olmalıdır.
5. Musluğun üzerinde üretim ile son kullanım tarihleri bulunmalıdır.
6. Numune üzerinde değerlendirme yapılacaktır.



T E K N İ K  Ş A R T N A M E S İ  
B R A N Ü L  [S A R I j

1. Kanül kısmı V irgin teflon (PTFE) den yapılm ış olmalıdır.
2. Kanül X-ray ışınlarına karşı radioopak özellik taşımalıdır.
3. Enjeksiyon portu olmalı ve kontam inasyona neden olmaması için portu 

kapaklı olmalıdır.
4. Kanülün IV puşe yapılan enjeksiyon portu kapağı tam  oturm alı, istemsiz 

açılm am ak; açıldığında Kapağın yere düşmesini engelleyici kanül gövdesine 
bağlantısı olmalı, açm ak için çekildiğinde kopmamalı ve çıkmamalıdır.

5. IV kanülün kapağı vidalı olm ak ve serum seti, kan seti step-cock ve vb. 
bağlantılarla uyum lu olmalıdır.

6. Renk kodlu olm ak, çapları dünya standardına uygun olmalıdır.
7. İğne kılıfı dam ara girerken çelik iğne ile uyum lu olm ak, iğne uç bilemeleri 

uzun eğimli olm ak; ucu çapaklı, tırtıklı ve künt olmamalıdır.
8. Plastik kılıf, kaygan ve şeffaf olm ak, delik ya da çatlak olm am alıdır.
9. Yapısal özelliği nedeniyle dam ara ve dokuya zarar verm em eli, kolayca 

girm eli ve kolay ilerlemeli, dam ara girerken plastik k ılıf büzülm em ek, 
geriye kıvrılm am ak, plastik k ılıf uç kısmı düm düz kesilm iş olm am ak, 
giderek yuvarlatılm ış olmalıdır.

10.I.V. kanül el içinde tutulabilir olmalıdır.
1 l.I .V . kanül koruyucu kapağının dış ucu kapak olmalıdır.
12.A çm a, kapam a sistemi olmalıdır.
13.Steril tekli paketlerde olmalıdır.
14.1ntraket ambalajı steriliteyi bozm ayacak şekilde kolay açılabilir olmalıdır.
15. Ambalaj üzerinde sterilazasyon ibaresi olm ak, üretim  ve son kullanma tarihi 

yazılı olm ak ve depo teslim  tarihi itibari ile en az 2 yıllık ra f  öm rüne sahip 
olm ak


