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PATNOS DE\ LET HASTANESİ

Sayı 
Konu 
İşin Adı 
Dosya Id

54592530-211/.....
Fiyat Teklifi
T M U SL U K LU  İD RA R TO RBA SI A LIM  İŞİ 
2280

15.05.2020

İLGİLİ FİRMALARA

H astanem izin ihtiyaeı olan ve aşağıda einsi, m iktarı ve özellikleri yazılı m alzem elerin / hizm etin 
alımı 4734 sayılı K am u İhale K anununun 22/d m addesine göre D oğrudan Tem in U sulü  ile 
yapılacaktır. Söz K onusu alım  için KDV hariç birim  fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 21.05.2020 saat: 
lOıOO'a kadar ivedi olarak gönderm eniz hususunda; Gereğini rica ederim .

Şaki 
İdari ve M M üdürü

Satın A lınacak M alın/ İşin KDV Hariç Teklif
S.No M alın/İşin Cinsi Sut Kodu UBB M iktarı Birim i Fiyat Tutar

1 T MUSLUKLU İDRAR TORBASI 
2000ML STERİL 2.500 Adet

KDV Hariç Genel Toplam

Teklif Eden 
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Tiearet Ünvanı - Kaşe/İmza

E k : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin “T.C.ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün 
içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres:Sarısu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdh@hotmail.com Web:

ilgili Kişi : Kemal AKCAN -

mailto:patnosdh@hotmail.com
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İDRAR TORBASI MUSLUKLU NON STERİL 2000 ML 

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 . Yumuşak ve T.bbi PVC den üretilmiş plastik olmalt en a r  2000 cc kadar haeimde olmal. ve torba

Üzerinde seviye belirtir çizgiler olmalı.

2, Torba 50 mİ araltklarla derecelendirilmiş olmal, ve 500 mİ de bir rakam İle dereceler yazılm.ş 

olmalı ve idrar miktarım doğru gösterecek yapıda olmalı.

3 Torbadaki idrarın hastaya dönmesini engelleyen çek valf sistemi olmalı.

a.M usluk ktsm, ileri-geri hareketle çaltşmaU kendiliğinden musluk açtimamal. ve idrar, aşağ, 

Sızdırmamalı.

5. Torban,n üst iki yamnda ask, delikleri bulunmalı, idrar torbas, askılarına takılm ak için askı 

delikleri kendiliğinden açık olmalı, delik işaretli kısmına askıyı takarken aşın  güç veya ek kesici

alet gerektirmemen.

b.ldrar torbas, musluğu kapalı iken torbanın hiçbir yerinden idrar, sızdırmamalı 

7. Tamamen dolu iken askı deliklerinden asıldığında delikler 24 saat dayanma kapasitesinde olmalı. 

ğ.Hortumun ucunda konik konnektör bulunmalı, konnektör üzerinde kapak olmalı kapak iyi 

Oturmalı ve kendiliğinden çıkm am alı,

9.Sondaya takılan konnektör ucu tam oturmalı sondayla uyumlu olmalı ve idrar sızdırmamalı.

10. Ömek alma portu olmalı

11. Torba ve hortumu şeffaf olmalı, idrar hortumundan geçerken hortumun ve torbanın etken

maddesi idrarın rengini değiştirmeyecek nitelikte olmalı.

12.Hortumu uzunluğu en az 75 c m. olmalı, hasta yatarken foley ile torba arasındaki hortum gerilme 

ve çekilme yapmayacak uzunlukta ve bükülme ya da kırılma oluşturmayacak yeterlilikte esnek

olmalı.

13.İdrar yerçekimi ile torbaya rahatlıkla dolmalı.

14.Ara line ile idrar torbası bir bütün halinde olmalı, ek yerinden idrar sızdırmamalı,

15.Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi 

Bankasına(TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbı malzemelerin TİTUBB da Sağlık 

Bakanlığı ve SGK tarafından onaylı olması gerekmektedir

Teklif edilen üründen en az bir adet numune ihale esnasında sunulmalıdır. . .


