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

Hastanemiz ve bağlı birim lerde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 4 Kalem mal/ 
hizmet 4734 Sayılı K.İ.K 'nun 22/d m addesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin KDV hariç birim fiyatınızı 
yazılı ve tasdikli olarak 13.08.2021 günü saat 10:00’e kadar Patnos Devlet Hastanesi Satın Alma Birimine 
gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ
S.No M alzem e A dı M iktar Birimi Birim Fiyatı ToplamTutar

1 DİYALIZOR 1.8 200 Adet
2 DİYALIZOR 1.6 200 Adet
3 DİYALIZOR 1.3 200 Adet
4 ARTER VEN SETİ 800 Adet

Son Teklif Verme Tarihi: 13.08.2021 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, nüfiız kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ 
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 olmasmdan sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot 
ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtlan 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.
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.
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ARTER VEN SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-Setler tek kullanım lık. ETO veya Gam m a steril olm alıdır. A yrıca ünitenin isteği 

doğrultusunda %20 gam m a steril ve teslim  alınm a tarihinden itibaren en az 4 yıl n ia 
olmalıdır.

2-A rter ven setlerinin arter kısm ında arter yastığı bulunm alıdır.

3-Setlerde İzolatör bulunm alı ve izalatörler ayrı poşet içerisinde steril şekilde seli 
içerisinde olmalıdır.

4-A rter - Ven hattında Drip cham ber olm alıdır.

5-A rter hattında arter yastığı bulunm alıdır.

6-Setler üzerinde K lem pler bulunm alı K lem pler bükülebilir tırnak ayarlı olmalıdı

7-Setin uçlarında Diyalizöre ve fıstül iğnelerine uyum lu em niyetli adaptörler 
bulunm alıdır.

8 -Setler Universal olm alıdır. Setler iki tarafı rahat görülebilm esi ve depolam ada nen 

,ıslanm a gibi durum lara karşı iki tarafı şeffaf am balajlarda olm alıdır.

9-Setlerin Total kan dolum hacmi 150 m l'nin üzerinde olm am alıdır. Bu bilgi ambınaj 

üzerinde belirtilm elidir.

10- Setlerin ucu torbalı steril olmalıdır.

11- Ü retim  hatası bulunan veya herhangi bir nedenle kullanılm ası müm kün 

olm ayan setlerin satıcı firm a tarafından değiştirilm esi taahhüt edilecektir.

12-Ünitem izin ihtiyacı durum unda setlerin %5 kadar pediyadrik seti alınacakta 
Firm alar tekliflerinde belitm iş olup ve num une olaraktan vermesi gerekm ektedn



DİYALİZÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. D iyaliz m em bran yapısı sentetik yapıda ( polinefron,Pan, 
H elixone,polyam ix,poracton ve A lfa polsulfone) olmalıdır.

2. D iyalizör H IGH -FLU X  ve kuru tip olm alıdır.
3. A lınacak diyalizörlerin 1.4 - 1.5 ve 1.7 - 1.9 ve 2,0 -2.2 m2 olm alıdır.
4. D iyalizörün m em bran duvar kalınlığı 35-50 m ikron arasında o lm a lıd ır .
5. D iyalizörlerin pram ing volüm ü 1.4- 1.5 iç in :74-100 / 1 .7 - 1.9 iç in :92-115 !.(

m2: 105-155 mİ arasında olmalıdır.
6. Sterilizasyon türü alerjik reaksiyonlara yol açabilen etilen oksit (ETO) olmama 

D iyalizör sterilizasyon yöntemi, buhar veya gam m a olmalıdır.
7. Son kullanım  tarihi teslim  tarihinden itibaren iki yıl olm alıdır.
8. D iyalizör 500 m m /hg TM P basıncına kadar dayanıklı olm alıdır. Bu bilgi 

diyalizörün üzerinde veya orijinal prospektüste gösterilm elidir.
9. D iyalizörlerin fonksiyonları ile ilgili m inum um  değerler aşağıdakiler düze\ k İ

10. D iyalizörlerin 500-900 mİ izotonikle yıkanm ası yeterli olm alıdır. 1 litreyi as. n 
m iktar ilgili firm a tarafından karşılanacaktır,aksi taktirde diyalizörler telsin 
alınm ayacaktır.A yrıca heparin ve antikoagülasyonlarla yıkam a ihtiyacı 
olm am alıdır.

11. H astaya uygulanan vasatı(2500-5000 İU) heparin dozu ile diyaliz sonunda 
diyalizörlerde pıhtılaşm a olm amalıdır.

12. Üretim  hatası bulunan veya herhangi bir nedenle kullanılm ası m üm kün olm ya 
diyalizörlerin satıcı firm a tarafından değiştirilm esi taahhüt edilecek ve ihak 
dosyasında kom isyona sunulacaktır..

13. M alzem eler steril am balajlarda teslim  edilm elidir.A m balajın üzerinde 
sterilizasyon,son kullanm a tarihi,lot num arası,T .C . sağlık bakanlığı ulusal f  ıg, 
bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilm elidir.

olm alıdır.(Q B: 300m l/dk, Q D:500 ml/dk ve Q F:0 şartlarında)

H İGH-FLUX: 1.4-1.5 m2 için; 1,7-1.9 nı2 için;_____ 2,0-2.2 m2 ıçuı;
ÜRE: 265 ml/dk
K REA TÎN ÎN :240 mldk 
FOSFA T: 205 ml/dk
VİT.B12: 140 ml/dk

275 m l/dk 280 ml/dk
255 m l/dk 245 ml/dk
220 ml/dk 240 ml/dk
155 ml/dk 175 ml/dk


