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TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU
Agn ill Kamu Hastancleri Birligi Genel Sekreterligi

Tutak lice Devlet Hastanesi

TEKLIFE DAVET

Saglik Tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktan yazili 2 KALEM TIBBI MALZEME ALIMI 4734
sayili ihale kanununun 22/D maddesi kapsammda ahnacak olup; soz konusu isin KDV haric birim ve toplam fiyatinm
05.02.2018 tarih ve saat: 15:00 'e kadar 0472 411 20 83 numaral i belgegecere veya tiitak.satinitlma a hoimail.coni
adresine gondermenizi rica ederim.

Geregini bilgilerinize rica ederim.
Murat DlVARCi

idari ve M u l i Isjer MtidiirU
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KAN TA§IMA ^ANTASI
C'lLl STAPLERI
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2

TOPLAM

BIRIM
FIYAT

. —

TOPLAM
FIYAT

Firma Yetkilisi
tmza/Kase

gee son teklif verme tarih ve saatine kadar Satmalma Birimine veya go'revlilere verilmesi
NOTLAR
1-Tekliflerin en
gerekmektedir.
2- Tekiifler (rakam ve yazi ile) KDV haric TL olarak diizenlenecektir.
3-Faks ve Mail ile gonderilen tekliflerin asillan da idaremiz Satmalma birimine ulastirilacaktir.
4-Teklif edilen flyatlarm gecerliligi teklif tarihinden itibaren en az 30 gun olacaktir.
5-Isin Tamami icin teklif verilecektir.
6-Alimi yapilacak malzemeler 10 giin i^erisinde teslim edilecektir.
7- Alimlar https://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agn Valiligi Ihale Yo'netim Sisteminden de ilan edilmektedir.

Adres: Agn-Van Yolu (Jzeri lice Jandarma Karakolu Yam Aynntili bilgi icin: Tibbi Sekreter: A.BALTA
Tel:0472 411 20 05 Faks:0472 411 20 83



CiLT STAlM.KRi TEKNiK §ARTNAMESi

1- Stapler, cilt kesilcrini /imba aimak suretiyk kapaima amacma uygun olacaklir.

2- Disposable o lmal id i r .

3- Steril orijinal ambalajinda o lma l id i r .

4- icinde 35 add paslanma/ cel ik /imba bulunmalidir.

?- Slapler i i /e r inde ka lan / imba sa\i son 1 5 adedi yoslcren bir goslerge o l m a l i d i r .

6- Atl igi / imbalar c i l l i i /er inde sabi i durmasi i e i n d ikdor tgen sekl inde o l m a l i d i r .

7- Stapler tutuklugunda / i m b a y i k i s noktasi r a h a l l l k l a goriitecek ^ek i lde lasar lanmis

olmal idi r .

8- Zimbalama csnasmda ins i /umun iki dudagmi bir arada m t n u n a \'arayan b i r d o k u

kanali o l m a l i d i r .

9- Stapler herhangi bir \one dogru bastinldiginda / i m b a l a n n kolay e ikmasmi sagla\an bir

"atici \a> mekani/masi" olmalidir .

10- /.imba telinin geni§Hgi 7.5 mm ve bacak n/unlugu 4.5 mm olmal id i r ,

LL-ISO. C'1-kalile belgelerine hai/ o l m a l i d i r .
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7 LT KAN TA§IMA QANTASI TEKNJK OZELLJKLERi

1. Ustten tasima kulplu olmalidir.
2. Kapak yukan dogru agilmalidir.
3. Hacmi 7 litre olmalidir.
4. Kan lasima cantasmm turn yiizeyleri sicaklik izolasyonlu olmalidir.
5. Kan tasrma gantasimn kapagi sicaklik izolasyonlu olmaddir. Kapaktaki izolasyon sayesinde kan

tasima cantasi ig sicakligi daha uzun korunmahdir.
6. Dis blguleri: 30 x 23 x 25 cm olmalidir.
7. Kapak iizerine monte edilmis. ve probu kap ic.ine uzayan digital derecesi olmalidir. Dijial

termometre sayesinde KAN tasima cantasi ig sicakligi izlenebilmedilir. Termometre ekraninda
Tepm is.areti olmalidir.

8 panta iginde kan cirunleri ve buz akulerinin temasmi bnleyecek kars.ilikli 2 ayn seperator sistemi
olmalidir. Seperatbrler hava sirkulasyonunu saglayacak s.ekilde delikli olmalidir. Her seperatorlii
bolmeye 2 adet buz akusii yerles.tirilebilmelidir. Seperatorler kapakta ve kabm tabanmda yer
almalidir.

9. 1 adet kilitleme sistemi olmali, kendiliginden a<?ilmalar onlenebilmelidir.
10. Urunun kilitlenmesini veya muhurlenmesini saglayan paslanmaz gelik Kilidi olmalidir. Qelik kilit yayli

olmalidir, Asma kilit ile kullamma uygun olmalidir. Kilidin Paslanmaz oldugu belgelenmelidir.
11. Urun hem elde hem omuzda tasmabilmelidir. Omuz kemen ayarlanabilir olmalidir.
12. Kan tasima ^antasmin tiim yuzeyleri sicakhk izolasyonlu olmalidir.
13. Kan tasima gantasmin kapagi sicaklik izolasyonlu olmalidir. Kapaktaki izolasyon sayesmde kan

tasima cantasi ip sicakligi daha uzun korunmalidir.
14 Kapak uzerine monte edilmis, ve probu kap igine uzayan digital derecesi olmalidir. Dijial

termometre sayesinde KAN tagima gantasi ig sicakhgi izlenebilmedilir.
15 £antamn yan taraflarrnda 'Kan Tasima Qantasi' ibaresi yer alan kirmizi renk zernine beyaz karakterlele

yazilmis etiket olmalidir. Etiket suya dayanikli selefon ile kapli olmalidir. Bu sayede etiket yaztlan
silinmemelidir.

16. Kan tasima ijantasi ve buz akuleri aym marka olmalidir. Her canta icin fazladan 4 adet, gantayla aym
marka buz akiisu Cicretsiz verilmelidir.

17. Etiket uzennde giivenlik uyan yazilan olmalidir.
18. Tasima cantasmin rengi mavi, kirmizi veya (uruncu olmahdtr. olmalidir.
19. Kan tasima cantasmm ici-disi sert plastikten dayanikli olmalidir
20. Kan tasima gantasmm ig yu'zeyi pursuz ve dezenfektanlarla temizligi kolay olmalidir.
21. Her ganta ile beraber iicretsiz 4 adet buz akiisu verilmelidir. 2 buz akusu uzennde sicakhgi -2, +12

derece gosteren etiketler olmalidir. Bu sayede buzakulerinm sicakhgi anhk takip edilebilmelidir. Sicakllk
takip etiketleri uzun omurlu olmalidir.

22. Urun orijinal kolisinde olacaktir.
23. Teklif veren firmalar yetkili bayi olduklanni belgelemelidirler.
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