
T.C.
AĞRI V A LİLİĞ İ  

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü 

Patnos Devlet Hastanesi

22.04.2021

Sayı: | {Q
Konu: A M E L İY A T H A N E  BİRİMİ İH TİYACI O LA N  L A P A R O SK O P İK  E N D O L O O P  A LIM  İŞİ

Sayın.

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 1 Kalem  
mal/ hizmet 4734 Sayılı K .İ .K  ’nun 22/d maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin K D V  hariç birim 
fiyatınızı yazılı ve tasdikli olarak 29.04.2021 günü saat 10:00’e kadar Patnos Devlet Hastanesi Satın Alma Birimine 

gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

İdari ve

İHTİYAÇ LİSTESİ

,YÂ
ler Müdürü

S.No Malzeme A dı Miktar Birimi Binim Fiyatı ToplamTutar
1 LAPARO SKO PİK ENDOLOOP 50 Adet

Son Teklif Verme Tarihi: 29.04.2021 günü saat 10:00’e T eklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asılları

elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir. ( p a t n O S d h @ h o t m a İ l . C O I t l )

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler 
değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartlan aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot 
ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak T ITU BB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas 
almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme 
yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.
9-tdaremiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış sonrası 
hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.
10-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.

Not:l-M al teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışmdaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRM A -KAŞE
İMZA

T.C. SA Ğ LIK  BA KAN LIĞ I PATNOS D EV LET H ASTAN ESİ Tlf: Fax: e mail: H ız.KEM AL AKCAN  Dahili:
Sayfa  1



DISPOSABLE ENDOSKOPİK POLYGLAKTİN BAĞLAMA LOOP SİSTEMİ 5MM 

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Disposable Olmalıdır.

2. Endoskopik am eliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır

3. Endoskopik  loop sistem i k a n ü l , beyaz plastik düğüm  itici ve  hazır sutür loop ’dan  oluşmalıdır.

4. Endoskopik loop kanülü 5 mm ç a p ın d a , 14 cm uzunluğunda olmalı ve üzerinde gaz  kaçışını engelleyen  

conta sistemi bulunmalıdır.

5. Endoskopik loop düğüm  iticisi 3.8 mm  çapında, 30  cm uzunluğunda olmalıdır.

6. Endoskopik  loop sistem inde bulunan abzorbe  sutürün uzunluğu 53 cm, çapı 2 / 0  ve materyali kaplanmış  

örgülü polyglaktin olmalıdır.

7. Düğüm emniyeti açısından hazır loop üzerinde dörtlü düğüm  bulunmalıdır.

8. Loop s ıkıştırılarak düğüm ün itilebilmesi için düğüm  iticisinin arka kısm ında siyah çizgi ile işaretlenmiş  

kırılma noktası bulunmalıdır.

9. Steril paketli malzeme en az 1 yıl miyadlı olmalı ve ürün bilgileri streil paket üzerinde belirtilmelidir.

10. Ürün UBB'na kayıtlı olmalıdır.

11. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.

12. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.

13. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir.


