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Sayı : 54592530-211/.....  07.10.2020
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : HASTANEMİZ AMELİYATHANE BİRİMİNİN İHTİYACI OLAN POLİGLAKTİN

İPLİK ALIM  İŞİ 
Dosya Id : 2918

İLGİLİ FİRM ALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile 
yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.10.2020 saat: 
llıOO'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

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

POLİGLİKOLİK ASİT( % 90 ) 
LAKTİK ASİT( % 10 ) 
(POLİGLAKTİN 910) (PGLA) NO: 1 
50 (±5) MM 1/2 YUVARLAK 75 CM

1.500 Adet

KDV Hariç Genel Toplam

Teklif Eden 
.../.../2020

Kişi /  Oda / Firmanın Adı veya Ticaret 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 180 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:Sansu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5 .km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdh@hotmail.com Web:

ilgili K iş i: Yunus ÖZYOLCU -

mailto:patnosdh@hotmail.com


142-143-144-145.Kalemler: İPLİK POLİGLAKTİN
1-Malzeme içeriği ve kaplama Polyglactin olmalıdır.
2-28-30 gün doku desteği sağlamalıdır.
3- 21. gün gücünün yaklaşık % 50 , 56-70. gün yaklaşık % O’ına sahip olmalıdır.
4-Raf ömrü en az 3 yıl olup, son kullanma tarihi poşetlerin üzerinde yazılı olmalıdır.
5-Beher poşet üzerinde malzeme ile ilgili bilginin yanı sıra 1/1 ölçeğinde iğnenin profil resmi 
basılı olmalıdır.
6-Beher poşet üzerinde metrik sisteme göre ölçü ve USP karşılığı ürün katalog numarası, ürün
tanıtımı, sterilizasyon şekli basılı olmalıdır.
7-Numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı 
bırakılacaktır.
8-Düğüm emniyeti yüksek olmalıdır. Düğüm sırasında sütür kopmamalıdır. Düğüm atma 
esnasında kopan sütiiriar değerlendirme dışı bırakılıp tercih edilmeyecektir. Bu durum ilgili 
kliniklerin raporların doğrultusunda yapılacaktır. İğne dokudan geçerken dokuyu deforme
etmemelidir.
9-Birim ambalaj: Kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde ambalaj 
içinde olmalıdır. Ambalaj, sütürüıı kıvrılmasını engelleyecek şekilde koruyucu poşet içinde 
olmalıdır.
10-Birim ambalaj m üzerinde okunaklı ve bozulmayacak şekilde aşağıdaki bilgiler yazılmış 
olmalıdır: Birim ambalajın bir köşesinde kolaylıkla açılmasını sağlayabilecek çentik 
olmalıdır.
U-Kutu ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak şekilde aşağıdaki bilgiler yazılmış
olmalıdır:
a-İmalatçı firmanın ticari adı ve/veya kısa adı 
b-Sütürün kalınlığı (metrik ve USP olarak) 
c-Sütürün uzunluğu 
d-Sütürün rengi
d-Steril ibaresi, sterilizasyon metodu 
e-Üretim ve son kullanma tarihleri
f-lçerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir
12-lhaleyi alan firma, sipariş mektuplarında talep edilen miktar ve özelliklerde ürün
(0,1,2,3,4,5,6 ve keskin veya yuvarlak ve künt uçlu) getirebilmelidir


