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Sağ lık tesisimizin ihtiyacı olan aşağ ıda cinsi ve miktarr yazılı 1 Kalem

Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanu nııı 22ld maddesi kapsarnında alınacak

olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve top lam fiyatının Ol l01120|8 tarih ve saat

1?:00'e kadar 0472 2l5 3422 nıım
adresine bildirmenizi rica ederim.

aralı belgegeçere veya Sati aI ma00 @amail. com
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g"ç ,on teklifve.me tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine v€ya görevlilere verilmesi

gerekmekıedir.
i-T"kıifı", (r"ku, ,. yazı ile) KDV hariç TL o|araİ diizenlenecektir, 

.

3-[JBB Kodu ve SUTkodu be|irtilmeyen ıeklifler değerlendirme dlşı kalacaKlr,

4Ödeme ler 180 gtiün içeİisinde yapılacaktı,,

iFiili olarak kullanılacak malzeme amffit somasında belli o|acjğından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura

kesilecektir.
GDiikmeolarakgetirilcnveameliyattansonnkullanıldığıbelliolanmalzemelerinbarkodlanazami5güniçindeteslim

"alrn"alİİ"ttl.Z" 
nasta dosyaları kapatılacağndan herhangi bir ödeme yapılmavacakttr,

?_Altmlar http://www."g.iıı,"ı".gor.t.) "i'.Eiiil., 
,"ııiİcı il"," noıietim sistcmindcn ae ihn edilmektedir.
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g-E-Dosta adresiniz satlnalmaya v€rilirse, tüm alnlar eşzamanlı olarak e,posta iizerinden de ilan edilmekredir,

İÇ Öutİ. onar,. ul,mlarında firma|ann yeüki belgeleri olmak zorundadır,

1ADETPERiKARDiYosENTEZ sETI
ToPLAM

FırAt Mgh. A- Melik ÖZMEN crd. T€deş Y.İı AĞRI
İ.lİİ".Öİlİ İıs c?as Fıı: (M72) 2l5 3422 e,po§t,:sııinılmofi)4@gm,ilcom



SET PERİKARDİYOSENTEZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Perikard'da oluşan stvıyr drenaj etmeye uygun olmalıdır.

2. Kateter 6 adet drenaj deliğine süip olmalıdır.

3. Set içerisinde;

a. 3 adet perİkardiyosentez kateteri,

b. 3 adet katetere uyumlu J uçlu guide wire,

c. 3 adet giriş için kılıf ve iğne,

d. 1 adet drenaj torbasına bağlantı için ara bağlantı,

e. l adet 3'lü musluk,

f. l adet drenaj torbası,

g. l adet multipurpose tubing adaptöı

h. 1 adet alligator clip cable bulunmalıdır.

4. Malzemeler steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir.

5. Ambalajlar iizerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş

olmalıdu.

6. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile enaz2yı,l miadh olmalıdır.
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