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

Hastanemiz ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 1 Kalem mal/ 
hizmet 4734 Sayılı K.İ.K 'nun 22/d maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin KDV hariç birim fiyatınızı 
yazılı ve tasdikli olarak 16.08.2021 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 B irim i B irim  Fiyatı T oplam T utar

1 BUHAR STERİLİZASYON MARUZİYET BANDI 
SINIF 1 500 Adet

Son Teklif Verme Tarihi: 16.08.2021 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@ hotm ail.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 Kİ 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanacakta-.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, 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 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.
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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(3352) O TOKLAV BANDI (BUHAR)

A ç ık la m a  : O TO KLAV BANDI (BUHAR)

1. Buhar sterilizasyonu uygulanm ış paket ve bohçaların maruziyet kontrolü am acıyla kullanılm alıdır.

2. EN ISO 11140 s ın ıf 1. özellikte olm alıdır.

3. Kumaş ya da paket üzerine iyi yapışm alıdır.

4. iyi yapışma için esnek olm alıd ır, ancak kullanım sırasında ürün istemsiz kopm alara neden olm am alıdır.

5. rüretim  hatası olduğu belirlenen ürünler firma tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilmelidir.

6. Ürün istenilen uzunlukta elle koparılabilm elidir

7. indikatör için kullanılan kimyasal madde organik bazlı ve nontoksik olmalıdır.

8. Teklif edilen ürün üzerindeki indikatör çizgilerin genişlikleri ve aralıkları standart olm alıdır.

9. kan t rulodan kolay açılm alıd ır. Bant açılırken soyulma, yırtılm a yapm am alıdır.

10. Krep sırt yapısı ile esnek ancak kopma direnci yüksek olmalıdır.

11. Bant sterilizasyon boyunca ve sterilizasyon sonrası bohça ve paket üzerinden açılm am ak; soyulma ve kolkntaj j j 
yapmam alıdır. jj jj

12. '. 's te rilizasyon  işleminden sonra steril edilm iş paketleri, diğerinden ayırt edecek renk değişikliği belirgin o la ra |
.. ' -gösterilebilmelidir.

13. Bant üzerinde yazılan yazılar sterilizatörde dağılm am alı, okunaklı olm alıdır.

14. Sterilizasyon işlemi uygulanm ış indikatör bantta dış ortam koşullarına bağlı tekrar renk değişikliği olmamalıdır. Renk 
değişimi en az 6 ay sabit kalm alıdır.

15. Paket ya da bohça üzerinden açılıp  söküldüğünde iz ya da atık bırakm am alıd ır.
İ İ

16. Rulo şeklindeki bant yaklaşık 18mm x 50m ölçülerinde olm alıdır.
li î

17. Rulo şeklide ve karton am balajlar içerisinde paketlenmiş olm alıdır.
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18. Teklif edilen ürün orijinal am balajda olmalı ve ambalaj üzerinde marka, üretim  parti (LOT) numarası, son kullanma tarih] 
indikatör sınıfı ve sterilizasyon yöntem i belirtilmelidir.

19. Son kullanma tarihi, teslim  taritıi itibariyle en az 1 yıl olm alıdır. i j i j
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20. DeğerlendirrVıe için en az 1 adet orijinal ürün, ürün bilgileri ile birlikte teslim edilmelidir.

21. . Teknik şartnameye uym ayan ürünler değerlendirm eye alınmayacaktır.
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