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Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, iniktan ve ozell ikleri yazili maizemelerin a l imi 4734 sayih Kamu ihale
Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usulli i le yapilacaktir . SOz Konusu ahm icin KDV haric birim fiyat
tek l i f l e r in iz i TL uzerinden 24.05.2021 saat: 09:00 'a kadar tutak,sal i najm a@hotma 11. com adresine ivedi olarak gQndermeniz
hususunda; Geregini rica ederim.

MURAT DI
idari ve Mali Isl

iHTIYAC LlSTESi

S.No

1

Malzeme Adi

HAST A ALT BEZI SERME

Sut
Kodu

UBB Miktar

400

K i r i i n i

Adct

Birim Fiyati

Genel Toplam

ToplamTutar

Teklif Eden
.../.../2021

/ Oda / Firmamn Adi veya Ticaret Onvam - Ka§e/imza

Hk : Teknik ^artname
Satinalmanin Yapilacagi Birim:

• Malzemeler sipari§ten sonra Hastanemiz Ambarma mesai saatleri i^erisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi icin idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternant" Teklif Kabul edilmeyecektir
• I ' ek l i f l e r Birim Fiyat Uzerinden degerlendirilecektir.
• Teklif edilen maizenielerin "T.C.llai; ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" na kaydedilerek onaylanmi§ uriin numarasi (barkod)
olmal id i r .
• Teklif edilen Uriinlerin onaylanmis uriin numarasi (barkodu) liste hal inde ve r i lme l id i r . A k s i lakdirde degerlendirilmeyecektir.
• idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu duzenlenrnesinden ilibaren yDklenicinin yazih talebi iizerine en get; 180
gun icinde Yilkleniciye veya vekiline Odemeyi yapacaktir.
• Firma veya Bayii Numarasi da belirtilccektir.
• Teknik Sartname ektedir.
• En gei; 3 (i'n;) giin icerisinde taturasi kuruma ulast inlmayan Mai /Hizmelin odcmesi yapllmayacaktlr.
• Bu alimdan ortaya cikacak olan ihtilaflarm hallinde Agn Mahkemeleri vc icra Daireleri Yctkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmi$ sayihr.

'I'utak Dcvlet Hnstanesi Personel Bir imi
Van yolu iizeri Tutak/'ACiKl
(Faks No: 0(472) 4112083
Internet Adrcsi:

Bilgi; Ay$e BAL'I A
Unvani : Tibbi Sckreier
E-Posta: ayse.balta@saglik.gov.tr



YATAK KORUYUCU TEKNIK $ARTNAMESJ

l)0run siviyi yataga gecirmemelidir.

2]Urun hijyenik olmall ve 3 (uc) boliimden olusmalidir.

3)Urunun en alt tabakasl polietilen su gecirmez ve deliksiz olmahdir.

4)Urunun orta tabakasl seluloz olmalidir.

5)Urunun ust tabakasl su gecirgen hidrofilik Non Wowen materyelden olmalidir.

6)Urun 60 cm x 90 cm (±2) ebatlannda olmalidir.

7)Urunde hastanm cildine degen kisimlar rahatsizlik vermeyecek ozellikte olmali ve
antialerjikyapida olmalidir.

8}Urun en az 10'luk paketler halinde olmalidir.

9)Uretici firmada CE belgesi olmalidir.

10) Urun; T.C.Saglik Bakanligi tarafmdan onayli olmali ve istekli firma tarafmdan
onayli oldugu belgelendirilmelidir.

11) Oriin teslimati oncesinde 1 paket numune iiriin gonderilmesi gerekir.


