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Sayın .

H astanem izde kullanılm ak üzere aşağıdaki listede m iktarı v e  birim i belirtilen  3 K alem  m al alım  işi 4734  

S ayılı K .İ.K  'nun 22 /d  m addesine göre alım ı yapılacaktır. İlgili a lım a ilişk in  K D V  hariç birim fiyatın ız ı yazılı ve  

tasdikli olarak 24 .1 2 .2 0 2 1  günü saat lLO O ’e kadar Satın A lm a B irim ine p atn osdh@ hotm ail.com  gön derilm esi/teslim  

ed ilm esi hususunda;

G ereğini rica ederim

İdari

İHTİYAÇ LİSTESİ
S .N o M a lz e m e  A dı M ik ta r B irim i B irim  F iy a tı T o p la m T u ta r

1 DİYALİZÖR 1.8 150 Adet
2 DİYALİZÖR 1,4 150 Adet
3 DİYALİZÖR 2.2 150 Adet

Son T eklif Verme Tarihi: 24.12.2021 g ü n ü  saa t 1 l :0 0 ’e T eklif Verm e gün ve saatine göre fax/m ail ile gönderilebilecek asılları 
elden yada kargo/posta yolu ile teslim  edilmelidir.
1 -Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- M al/ Hizm et ve Yapım işlerinde gerekli tüm  nakliye işlemleri yüklenici firm a tarafından karşılanacaktır.
3- A lım a Hile, desise, vait, tehdit, nüftız kullanm a suretiyle fesat karıştıranların tespit edilm esi halinde yine 4734 sayılı Kİ 
Kanununun ilgili hüküm leri uygulanacaktır,
4-M alzem e teslim inde teklifte belirtilen kalite ve m arka esas almacak, benzer, muadili vb. M alzem eler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla m alzem e için te lif gönderilm iş ise her kalem malzeme 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 alım ına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada m alzem enin barkot num arası ile Sut kodunun belirtecektir.
9-Tedarikçi firm a bunların Sut hüküm leri doğrultusunda doğru eşleştirilm iş olm asından sorum ludur. Geri ödem e kurum u 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 b ir surette m alzem e barkot ve Sut kodunun doğru eşleşm ediğini tespit ederek geri ödeme 
yapm am ası halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafm dan tedarikçi firm aya rükû edilecektir.
10- Yukarıdaki malzeme veya m alzem elere tek lif veren firm alar verilen tek lif kalem lerine istinaden Num une gönderilmesi 
zorundadır. Gönderilm eyen N um unelerin tek lif fiyatları değerlendirm e dışı bırakılacaktır.
11-İdarem iz en düşük fiyat kabul etm e zorunda olm ayıp malzeme seçim inde verim lilik kalite malzem enin nevine göre satış 
sonrası hizm et ile ilgili kraterleri değerlendirir.
12-Marka ve teslim at süresi belirtilecektir.
13-Teknik şartname ekte olup şartnam e uygun olm ayan teklifler değerlendirm e dışı tutulacaktır.
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DİYALİZÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Diyaliz membran yapısı sentetik yapıda ( polinefron,Pan, 
Helixone,polyamix,poracton ve Alfa polsulfone) olmalıdır.

2. Diyalizör HIGH-FLUX ve kuru tip olmalıdır.
3. Alınacak diyalizörlerin 1.4 - 1.5 ve 1.7 - 1.9 ve 2,0 -2.2 m2 olmalıdır.
4. Diyalizörün membran duvar kalınlığı 35-50 mikron arasında o lm alıd ır.
5. Diyalizörlerin praming volümü 1.4- 1.5 için:74-100 / 1.7 - 1.9 için:92-l 15 

m2: 105-155 mİ arasında olmalıdır.
6. Sterilizasyon türü alerjik reaksiyonlara yol açabilen etilen oksit (ETO) o lıu  m.

Diyalizör sterilizasyon yöntemi, buhar veya gamma olmalıdır.
7. Son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren iki yıl olmalıdır.
8. Diyalizör 500 mm/hg TMP basıncına kadar dayanıklı olmalıdır. Bu bilgi

diyalizörün üzerinde veya orijinal prospektüste gösterilmelidir.
9. Diyalizörlerin fonksiyonları ile ilgili minumum değerler aşağıdakiler düze; u 

olmalıdır.(QB: 300ml/dk, QD:500 ml/dk ve Q f :0 şartlarında)

10. Diyalizörlerin 500-900 mİ izotonikle yıkanması yeterli olmalıdır. 1 litrey i a m 
mik'tar ilgili firma tarafından karşılanacaktır,aksi taktirde diyalizörler telsin 
alınmayacaktır.Ayrıca heparin ve antikoagülasyonlarla yıkama ihtiyacı 
olmamalıdır.

11. Hastaya uygulanan vasatı(2500-5000 ÎU) heparin dozu ile diyaliz sonundu 
diyalizörlerde pıhtılaşma olmamalıdır.

1 2 . Üretim hatası bulunan veya herhangi bir nedenle kullanılması mümkün o ln  >. 

diyalizörlerin satıcı firma tarafından değiştirilmesi taahhüt edilecek ve i hal 
dosyasında komisyona sunulacaktır..

13. Malzemeler steril ambalajlarda teslim edilmelidir.Ambalajın üzerinde 
sterilizasyon,son kullanma tarihi,lot numarası,T.C. sağlık bakanlığı ulusal I >g 
bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir.

HİGH-FLUX: 1.4-1.5 m2 için; 1.7-1.9 m2 için: 2,0-2.2 nı2 i> ırn
280 ml/dk 
245 ml/dk 
240 ml/dk 
175 ml/dk

ÜRE: 265 ml/dk
KREATİNİN:240 mldk 
FOSFAT: 205 ml/dk
VİT.B12: 140 ml/dk

275 ml/dk 
255 ml/dk 
220 ml/dk 
155 ml/dk


