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Sayın ............................................................................................................................

Hastanemiz 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 KDV hariç birim fiyatınızı 
yazılı ve tasdikli olarak 23.09.2021 günü saat 10:00’e kadar Patnos D evlet Hastanesi Satın Alm a Birimine 
gönderilmesi/teslim  edilm esi hususunda;

Gereğini rica ederim \ /
Şakir k_A,Y^\

İdari ve MaliUşteV Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ \ \
S.No M alzem e A dı Miktar Birimi Birim Fiyatı Toplajp Tutar

1 LİNEER STAPLER KARTUŞU 80 MM 3,8 MM 30 Adet

Son T eklif Verme Tarihi: 23.09.2021 g ü n ü  saat 10:00’e T eklif Verme gün ve saatine göre fax/m ail ile gönderilebilecek asılları 

elden yada kargo/posta yolu ile teslim  edilmelidir. ( patnOSdh@hotmail.COm)
1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- M al/ Hizm et ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3- A lım a Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanm a suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-M alzem e teslim inde teklifte belirtilen kalite ve m arka esas alınacak, benzer, m uadili vb. M alzem eler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla m alzem e için te lif gönderilm iş ise her kalem m alzem e için tek lif  fiyatı yazılacak, eksik teklifler 
değerlendirilmeyecek, değerlendirm e tüm malzem enin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim  edilm eye teklifler değerlendirm eye alınmayacaktır.
7 -Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm  şartlan aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firma bunların Sut hüküm leri doğrultusunda doğru eşleştirilm iş olm asından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot 
ve Sut kodlarının eşleştirilm esi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas alm adığından, hastanem iz idaresi de bu kayıtları esas 
almayacaktır, anılan kurum un herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşm ediğini tespit ederek geri ödeme 
yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firm aya rükû edilecektir.
9-İdarem iz en düşük fiyat kabul etme zorunda olm ayıp malzeme seçim inde verim lilik kalite m alzem enin nevine göre satış sonrası 
hizm et ile ilgili kraterleri değerlendirir.
10-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olm ayan teklifler değerlendirm e dışı tutulacaktır.

N ot:l-M al teslimi ile faturanın birlikte edilm esi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-M uayene kabul birimi dışındaki teslim atlarda oluşan sorum luluk ilgili yükleniciye aittir.
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-STAPLER 80 3.8 MM KARTUŞ

1. Tamamı disposable olmalıdır.

2. Çift sıralı iki hat boyunca 80 (±2) mm. uzunluğunda kapama ve 78(±2) mm. kesme yapmalıdır.

3. Çift sıralı iki hat birbirine 3,5 (± 0.5) mm. mesafede olmalıdır.

4. Bıçak kartuşun üzerinde olmalı ve bıçak her kullanımdan sonra kartuşla birlikte değişmelidir.

5. Kartuşun rahat bir şekilde yüklenip çıkarılması için üzerinde tutaç gripleri olmalıdır.

6. Kartuşun üzerinde dokunun travmatize edilmesini önlemek için pin olmamalıdır.

7. Kartuştaki zımba bacak uzunlukları ateşlemeden önce 3.8 mm., ateşlemeden sonra 2.0 mm. 
olmalıdır.

8. Yönlendirilm iş Zımba Teknolojisi ile üretilm iş zımbaların kesitsel görüntüsü dikdörtgen şekilli 
olmalıdır.

9. Kartuş üzerinde zımba bacak boyunu belirten ibare olmalıdır.

10. Kartuş içindeki zımbalar ideal B formasyonu için sadece tek bir yöne bükülme özelliğine sahip 
dikdörtgen titanyum alaşımdan oluşmalidır.

11. Kartuş içindeki bıçak ateşlemeden sonra plastik kının yukarı doğru kilitlenmesiyle tekrar kullanımı 
engellemelidir.

12. Kartuş ateşlendikten sonra renkli yuvalar görünebilir olmalıdır.

13. Kartuşun içinde 84 (± 1) adet titanyum zımba bulunmalı ve zımbaların çapları 0, 21(± 0.5) mm 
olmalıdır.

14. Kartuştaki bıçağın üzerinde koruyucu kını olmalıdır.

15. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miadlı olmalı ve ürün bilgileri streil paket üzerinde orijinal baskı 
ile belirtilmelidir.

16. Ürün UBB'na kayıtlı olmalıdır.

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

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

19. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir


