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S a y ın .....................................................................................................................................

M ü d ü r lü ğ ü m ü z  ve bağlı b ir im le rd e  k u l lan ı lm ak  üzere  aşağ ıdak i  l is tede m ik tar ı  ve  b ir im i belir tilen 1 K alem  

m al/  h izm et 47 3 4  Sayılı K .İ .K  'nun 22 /d  m a d d es in e  gö re  alımı yap ı lacak t ır .  İlgili a l im a  ilişkin K D V  hariç  birim  

f iyatınızı yazılı ve tasdikli  o la rak  06.05 .2021  günü  saat 1 0 :0 0 'e  k ad a r  Pa tnos  D ev le t  H as tanes i  Satın  A lm a  B ir im in e  
gönder i lm es i / te s l im  ed i lm es i  hususunda ;

G ereğ in i  r ica eder im

İHTİYAÇ LİSTESİ
S .N o M a lz e m e  A dı M ik ta r B irim i B ir im  Fiyatı T o p la m T u ta r

1 EL AYAK KISITLAMA BANDI 8 Adet

Son Teklif Verme Tarihi: 06.05.2021 günü  saat 10:00’e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asılları 

elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir. ( patnOSdh@ hotm ai l .C Om )
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 şartları 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 TITUBB 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-İdaremiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış sonrası 
hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir. f
10-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.

Not: 1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA
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EL AYAK KISITLAMA BANDI ŞARTNAMESİ

1. Sabitleyici bant yumuşak ve el ve ayak bileklerini şarabilen bir yapıda 
olmalıdır.

2. Bant, kullanımda güvenliği ve rahatlığı sağlayabilmek için lamine edilmiş 3 
kat malzemeden oluşmalıdır.

3. Bandın cilde temas eden alt bölümünde teri emebilen havlu tabaka, orta 
bölümünde yumuşaklığı sağlayan sünger tabaka, üst bölümünde ise 
dayanıklılığı arttıran pamuklu tabaka olmalıdır.

4. Hem ayak hem de el bileğinde kullanılabilmesi için bandın boyu minimum 35 
cm (±2 cm ), eni de minimum 8 cm (±2 cm) olmalıdır.

5. Bandın bir ucunda bandın bileğe sarıldıktan sonra açılmasını engelleyen 
minimum 8 cm (±2 cm) uzunluğunda dişi velkro’dan yapılmış kilit parçası 
bulunmalıdır. Bandın dış yüzünde ise bu dişi velkronun karşılığına gelen 
minimum 20 cm (±2 cm) uzunluğunda erkek velkro dikili bulunmalıdır.

6. Ayrıca bandın içinde dikili bulunan minimum 15 cm (±2 cm) dişi velkro ile 

her türlü asılma çekme gibi tepkiye karşı bandın hasta bileğinden sökülme 
riski önlenmiş olmalıdır.

7. Hastanın bileğinin karyola, sedye vb ünitelere bağlanabilmesi için, bandın 
üzerine dikili en az 25 cm (±2 cm) uzunluğunda, pamuklu malzemeden 
üretilmiş bağlantı kayışı olmalıdır.bağlantıyı güçlendirmek için yedek 
bağlantı halkası olmalıdır.

8. Bağlantı kayışının ucuna dikili sabitleme kayışı olmalı, sabitleme kaşışının 
boyu her çaptaki karyola sedye ve gibi eşyanın metal akşamına 
dolanabilmesi için minimum 32 cm (±2 cm ) olmalıdır.

9. Sabitleme kayışının da bir ucunda açılmasını engelleyen minimum 9 cm (±2 
cm) uzunluğunda dişi velkro’dan yapılmış kilit parçası dış yüzünde ise bu 
dişi velkronun karşılığına gelen minimum 20 cm (±2 cm) uzunluğunda erke 
velkro dikili bulunmalıdır.

10. Ayrıca bağlantı kayışının da içinde dikili minimum 15 cm (±2 cm) dişi velkro 
ile her türlü tepkiye karşı kayışın bağlandığı yerden sökülme riski önlenmiş 
olmalıdır.



11. Non-toksik, hipoallerjenik olmalıdır.

1. 12.Bir poşette 1 adet sabitleme bantı bulunmalıdır.

2. 13-Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için İsteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi cihaz 
Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi 
cihazların TİTUBB ‘DA Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması 
gerekmektedir.

3. 24-Firma ürünü değerlendirmeye uygun miktarda numune getirecek , gelen 
Numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre 
uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.


