
r.c.
AGRI VALiLJCii

ACR1 lL SAGLIK MUDURLUGU
TUTAK DtVLET HASTANESl

TEKL1FE DAVI I

06.08.202

Sa> i
Komi: PLASTER ALIMI

I lastanemizin ihliyaci olan ve asagida einsi. mikian \  o/ellikleri \azili malzemelerin alimi 4734 sayih Kamu Nude
KaiuinunLiii 22.'d maddesine gore Dogrudan lemin Usulii Me yapilacaktir. Soz Konusu alim icin KDV haric hi rim li\ai
tekliflerinizi TL Uzerinden 10.08.2021 saat: 09:00 'a kadar tutak.saiinalma@holmail.com adresine ivedi olarak gfindermeniz

hususundii: GereSini rica cdc'rim.
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Kis i ' Oda l ; i rmanm Adi veya Ticarei Onvam - Ka§e/Imza

I k : I'eknik ^artname
Saiinalmanm Yapilacagi Birim:

• Mal/emeler sipari^ten sonra I lastanemiz Ambanna mesai saatlcri i^erisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilccekiir.
• Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi icin idarenin lalep etmcsi durumunda numune verilecckiir.
• AlternatifTeklif Kabul edilmeyecektir
• Teklitler Birim Piyal Uzerinden degerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.Ilai; ve Tibbi Cilia/ t'lusal Bilgi Bankasi" na kaydedilerek ona\lanmi§ uriin numarasi (barkod)

Plmalidir.
I eklit"edilen iiriinlerin onaylanmts urlin numarasi (barkodu) lisle halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.

• Jdare. Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu ddzenlenmesinden itibaren viiklenicinin yazili talebi iizerine en gee 180
giin ieinde YUkleniciye veya vekiline odemeyi yapacaktir.
• [;irrna veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• Teknik §artname ektedir.
• l.n u,ec 7 (yedi) giin ieerisinde laturasi kuruina ulastinlmayan Mai '\n odemesi yapilmayaeaklir.
• Bu alimdan ortaya tikacak olan ilnilatlarm hallinde Agn Mahkemeleri \ iera Daireleri Yelkilidir.
• 1 eklif veren Firma'Pirmalar yukandaki rnaddeleri kabul etmi^ sayil ir.
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PLASTER 5X5 BEZ

Bezi ten rengi olmali,cildin hava almasma uygun olmahdir.

Cikanldigmda yapijkam ciltte kalmti birakmamalidir.

Yapi$kani duzgun ve homojen surulmus. olmali, katlar birbirine yapis.mamalidr.

Kenarlan duzgun olmali,ipliklenme olmamahdir.

Elle enine ve boyuna duzgun yirtilabilir ozelligi olmali, yirtilma sonrasinda ipliklenme olmamahdir.

Flasterin yapiskam nemle ciltten aynlmamalidir.

10'luk paketler halinde teslim edilmelidir.

Kutu uzerinde uretici firma adi, imalat tarihi, son kullanma tarihi ve lot numaralan bulunmalidir.

Kutu uzerinde barkot bulunmalidir.

Raf omru en az 2 yil olmahdir.

Numune olarak birakilan urunler hastanemizde denenerek uygunluk karan verilecektir.Bu nedenle 10

adet numune

birakilmalidir.

Hypoalerjikolmalidir.

Plaster kolay yapismah ve cildi tahris, etmemelidir. Suya, terlemeye direncli olmali ve yapiskanhgini

uzun sure

muhafaza etmelidir.

Flasterler 5cmx5m b'lculerinde olmalidir. (Flasterler 5 cm eninde, 5 m boyunda olmahdir).

§artnameye uymayan urunler degerlendirmeye almmayacaktir.

CE belgesi olmahdir.

X-ray gecirgen olmahdir.

Kalem ile uzerine yazi yazilabilmelidir.


