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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 K D V  hariç birim fiyatınızı 
yazılı ve tasdikli olarak 01.09.2021 günü saat 10:00’e kadar Patnos Devlet Hastanesi Satın Alm a Birimine 
gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim ^

fiş le r  Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ
S.No Malzeme Adı Miktar Birimi Birim Fiyatı ToplamTutar

1 GEÇİCİ HEMODİYALİZ KATETERİ 11-12 FR 10 Adet

Son Teklif Verme Tarihi: 01.09.2021 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@hotmaİI.COITl)
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 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 bunlarm 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.
10-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.

Not:l-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışmdaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
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GEÇİCİ HEM ODİYALİZ K A TETER İ11-12 FR TEKNİK ŞARTNAM ESİ

1-Hemodiyaliz tedavisi için kısa süreli damar yolu sağlam ak için femoral jugular ve subcklavu ı v 

uygulanabilir olmalıdır.

sabitlemek için dikiş kanadına sahip olmalıdır.

3-Hem odiyaliz katateri mini kit şeklinde olmalıdır.

4-Mini kit içerisinde;

4 .1 -1  adet çift lümenli 11.5fr-12fr-12.5fr 16-20 cm Dou-Flow Double lumen katater

4 .2 -1  adet J flex kılavuz tel

4 .3 -1  adet 18G ıntroducer needle (uygulama iğnesi) 2 adet vessel dilatör 2 adet enjeksiyon ıp 
olmalıdır.

5-Çift lümenli kateter üzerinde arter yolu için kırmızı ven yolu için mavi renkli birer klemp ve a 
konnektör bulunmalıdır.

6-Kataterin dolum hacimleri uzatmalar üzerinde belirtilmelidir.

7-Kataterin yapıldığı malzeme(flexi-smooth) poliüretandan olmalıdır, vücut sıcaklığında yum şa 
ve uç kısmı yum uşak vücuda zarar vermeyecek şekilde yum uşak olmalıdır

8-Kataterin oluştuğu mini kit şeffaf ambalaj içinde olmalıdır.

9-Mini kit üzerinde katater uygulaması ve kullanımı hakkında bilgi veren prospektüs bulunm ıd

10 -Steril, şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır.

11- Son kullanma tarihleri kit üzerinde belirtilmelidir.

12- Yırtık ve delik ambalajlı malzemeler teslim alınmayacaktır.

13- Kullanım esnasında malzeme ile ilgili üretimden kaynaklanan ve/veya başka sorunlar olu ısı 
halinde malzemeleri geri alma ve değiştirme taahüttü verilecektir.

14- İhaleye iştirak edecek firma katatere ait CE belgesini mutlaka ihale dosyasına koymalıda

15-Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl oln lıc

16-Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım taı ı 
yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miadlı olan ürünler ile değiştirm elidir

17-Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) '  ne kayıtlı olmalıdır.

18-Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ta rafından bedeli karşılanacak Tıbbı Ma eı 
listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK? nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile

2- iki lümenli katater orijinal şeklide uzatmaları kıvrık M şeklinde ya da düz olmalı ve katater

belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar :ağı taahhüdünü yazılı beyan et m. ıd
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Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) '  nde SINIF III olarak 
tanım lanm ış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği tarihe kadar Ürün takı Sı 
( ÜTS ) 'nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz adına askı ı 
çıkarmalıdır.

19- Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜT ) 
kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etm alidir.


