
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI 

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 
Ağrı İÜ Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 

Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU HASTANEMİZ MEDİKAL SARF DEPO BİRMİ İHTİYACI OLAN 3 KALEM MALZEME ALIM İŞİ 02,08.2018

SAVIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda Özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D 
maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri 
rica olunur.

DR.MEHMET^ M jR  
BAŞHEKİM

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO MALZEMENİN ADI MİKTARI BİRİM
BİRİM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

TOPLAM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

1 RAHİM İÇİ ARAÇ (RİA) 400 ADET

2 SYSTOFİX 12FR-14FR 30 ADET
3 PERİNE SİLME PEDI 400 ADET

TO PLAM
NOTLAR

1

9

10

EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME VAPİLAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALİN M AYACAKTIR,

TEKLİFLERİN EN GEÇ 06.08.2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14;00'A kadar sa tin  a lm a  m ü d ü rlü ğ ü 'n e  ve g ö re v lİle r İn e  verİlm esİ 
GEREKMEKTEDİR.
TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMEYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE 
ALINMAYACAKTIR.
FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAVILACAKTIR.

NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYONj TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.
MALZEMEYİ VERECEK FİRMA EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE MALZEME İLE BİRLİKTE FATURAYI HASTANEYE GÖNDERCEK GECİKME DURUMUNDA (7 İŞ GÜNÜ) 
FATURA İŞLEME ALINMAYACAKTIR,

MUAYENE KOMİSYONU TARAFINDAN GEÇMEYEN ÜRÜNLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ 
TELEFON: 0472 616 1555 - 1184 

FAK: 0472 616 1168 
E-MAİL: patnosdh@hotmail.tom

mailto:patnosdh@hotmail.tom


CYSTOSTOMY SETİ SUPRAPUBİK MESANE DRENAJ SETİ ERİŞKİN

1- Supra-pubk sistostom için kullanılabilir olmalıdır.
2- 1 adet koruyucu içinde lancet olmalıdır.
3- 1 adet 12cm uzunluğunda, iç yüzey keskin olmayan 12 FR ve l ^ r  muhtelif 

kalınlıklarda ayrılabilir metal trokar olmalıdır,
4- %100 SİLİKON' dan üretilmiş olmalıdır.
5- 14 Fr muhtelif kalınlıkta kateter olmalıdır,
6- Kateter tespit için silikon parça olmalıdır.
7- Drenajı kontrol etmek İçin klemp olmalıdır.
8- Bir adet tıpa bulunmalıdır,
9- İhaleye giren firma 1 adet numune verecektir. Numune vermeyen firmaların teklifler 

değerlendirme dışı kalacaktır. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.



RAHİM i ç i  a r a ç  (RİA)

T EK N İK  Ö Z E L L İK L E R :
1.Rahim İ(;i A rav(R İA ) özellikleri bakımından TS 5148 Nisan 1987 standardına ve bu standardın 25 Ekim 1988 
ve 29 Mart 1990 tarihli tadillerine uygun olmalıdır.
2.RİA, TCu 380 A tipinde olmalıdır,
3.R İA  ile birlikte rahim boyuna göre ayarlanabilen hareketli işaret tertibatı olan bir yerleştirici ve itici 
bulunmalıdır.
4.Yerleştirici ve itici uygulama esnasında esnekliği ve hareketliliği sağlayacak plastikten yapılmalı, yerleştirici 
RİA 'nın kollarını içine alabilecek iç çapa sahip ohıiahdır, İtici yerleştiricinin içinde kolaylıkla hareket 
edebilmeli, ancak itici yerleştiricinin İçinde dik pozisyonda tutulduğunda düşmeyecek şekilde tasarlanmalıdır.

A M B A LA J Ş E K L İ 
Birim Ambalajı:
l.iîirim ambalaj; RİA. itici ve ycrleştiricisini ihtiva etmelidir. RİA, itici ve yerleştirielsi. karton veya plastik bir 
zemine oturtulmuş olmalı ve bunlar son kullanma tarihine kadar steriliıelcrini muhataz.a edecek ve açıldıklarında 
tekrar kapatılamayacak şekilde ambalajlanmalıdır,
2.Birim ambalaj, kullanılan sterilizasyon yöntemini uygun şekilde ve içini gösterecek malzemeden yapılmış 
olmalıdır.
3.Birim ambalaj, sterilize edilmiş olmalı ve 5 yıllık ral Omrünc sahip olmalıdır.

İç Kutular;
LBirim  ambalajlar 20- 25'lik paketler halinde bir kutuya yerleştirilmeli, btı kutunun içinde l'ürkçe basılmış, 
kullanıcıya yönelik 20 - 25 adet ve uygulayıcıya yönelik 1 adet açıklama bulunmalıdır.
2,[ç Kutular, nakliye ve depolama şartlarına dayanıklı, tercihen beyaz renkli karton veya mukavvadan yapılmış 
olmalıdır.
3.İÇ kutu ağızları nakil ve depolama sırasında açılmayacak şekilde yapılmalıdır.

Dış Koliler:
iç koliler, bir dış koliye yerleştirilmiş olmalıdır. Dış koliler hava, nakliye ve depolama koşullarına dayanıklı üç 
katlı, oluklu mukavvadan yapılmış olmalıdır. Kolilerin kapaklan suya dayanıklı yapıştırıcıyla, kapakların temas 
ettiği yüzeylerin cn az % 75'ini kaplayacak şekilde yapıştınlmalı yada kapakların birleşim yerini boydan boca 
kaplayacak ve her iki uçtan en az 75 mm. taşacak şekilde 75mm. genişlikte yapışkan bir bantla yapıştın İmalıdır. 
Kutuların çevresine en a/ iki çapraz olnşiLiracnk şekilde plastik şerit geçirilmiş olmalıdır. Dış kolilerde tek bir 
seriden R İA  bukınmalıdır,

İşaretleme:
Birim Ambalaj:

Dirim Ambalaj üzerinde alıcının kabul edeceği harf yüksekliği 3 mm.'den az olmamak üzere okunaklı ve
silinmeyecek biçimde aşağıdaki bilgiler Türkçe olarak basılı olmalıdır.

• Ürün adı/ markası
• Üreticinin adı ve adresi
• Üretim tarihi ( ay ve yıl olarak)
• Sterilizasyon tarihi ( ay ve yıl olarak)
• Son Kullanma Tarihİ( ay ve yıl olarak)
• Parti ve Seri tanımlama numarası
• Sterilizasyon tipi
• Ambalajın açılma yönünü belirten bir işaret
• "Ambalajı açık veya yırtık olan R İA  ve yerleştiricisini kullanmayınız."
• "Vcrlcştirici yeniden kullanılmaz"
• "T.C, Sağlık Bakanlığı" ibareleri

İç Kutular:
İç kutunun üzerinde alıcının kabul edeceği harf yüksekliği 5,mm,'den az olmamak üzere okunaklı ve 

silinmeyecek biçimde aşağıdaki bilgiler Türkçe olarak basılı olmalı yada bu bilgilerin basılı olduğu bir etiket 
düşmeyecek şekilde yapıştırılmış olmalıdır.

Ürün adı/' markası 
Üreticinin adı vc adresi 
Üretim tarihi (ay vc yıl olarak)



• Son kullanma iarihi( ay ve yıl olarak)
Parti veya seri tanımlama numarası

• Depolama talimatı
İçinde bulunan toplam birim ambalaj sayısı

Dış Koliler :
Dış kolilerin birbirini kesen iki yan yüzüne aşağıdaki bilgiler Türkçe olarak iri harflerle okunaklı ve dış

etkenlere dayanıklı biçimde bas ılınalı ya da düşmeyecek şekilde et i kellen m iş olmalıdır.
Ürün adı / markası 
Üreticinin adı vc adresi 
Üretim tarihi (ay ve yıl olarak )
Sterilizasyoiı tarihi (ay ve yıl olarak )
Son kullanma tarihi (ay ve yıl olarak )
Parti veya seri tanımlama numarası 
Depolama talimatı
İçinde bulunan toplam birim ambalaj sayı 
“  T.C Sağlık Bakanlığı”  ibaresi.

vısı

Depolama Talimatı:
Depolama talimatı Türkçe olmalı vc en az aşağıdaki uyarıları içermelidir.

"Aşırı Sıcak ve Netliden Koruyunuz."
"Direkt Güneş Işığından Koruyunuz."
"Serin Yerde Saklayınız."
"Birim  Ambalaj Açıldığında veya Bozulduğunda Stcrilizasyon Bozulur,"

SON K U LLA N M A  T A R İH İ:
R İA  vc yerleştiricisinin raf ömrünü gösteren son kullanma tarihi, ay ve yıl olarak sıerilizasyon tarihinden 

itibaren 5(Beş) yıl olmalıdır. Ürünün teslimi sırasında,analiz sertitikasında belirtilen slerilizasyon tarihinden 
itibaren 6 aydan daha fazla zaman geçmemiş olmalıdır, fakı İd ıkıan( uygulandıktan) sonra etkinlik süresi en az 
10 yıl olmalıdır. .



Perine bölgesi temizleme pedi

1. Kontaminasyon önleyici ve anti bakteriyal olmalı, temizleyici, nemlendirici, koku giderici oinnalıdır,

2. PsÖdomonas Aeroginosa, E.Coli, Stafhilococus Aureus, Salmonella Typhİmurium, Streptecocus 
Fassalis gibi mikroorganizmalara etkili olmalıdır,

3. Latex, Alkol, lanolin içermemelidir 4-

4. Non VVoven malzemeden yapılmalıdır.

5. Oda sıcaklığında veya mikrodalga fırında ısıtılarak kullanılabilmelidir. Paketler en az 20 saniye 
ısıtılması için ısıya dayanıklı olmalıdır,

6. Her ciltte kullanılabilmeli ciltte alerji yapmamalıdır.

7. Temizlik pedlerinin kimyasal içeriğinde vitamin E ve provitamin lîS VE Alonin içermelidir,

8. Vücut temizleme pedleri aleo vera ve chamomille desteklenmelidir.

9. Poşetlerdeki malzeme kontaminasyon önleyici nitelikte kullanıma hazır olmalıdır.

10. Cildi nemlendirici ve yumuşatıcı özellikte olmalıdır.

11. Ciltte durulama kurulama gerektirmez Özellikte olmalıdır.

12. Her cildin asididitesine göre Ph 5.5 ayarlanmış olmalıdır.

13. Ürün TSE veya ISO belgesi ve CE belgesine sahip olmalıdır.

14. Su gerektirmemek kullanıma hazır olmalı, haricen bir sıvı emdirme ihtiyacı duyulmamalıdır.

15. Kullanım süresi en az 2 yıl olmalıdır.

3̂


