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Konu: Fiyat Teklifi

Sayın..

Hastanemizde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 3 Kalem mal/ hizmet 4734  
Sayılı K.İ.K 'nun 22/d maddesine gire alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin K D V  harç birim fiyatınızı yazılı ve tasdikli 
olarak 17.01.2022 girü saat lLOO’e kadar Satın Alm a Birimine patnosdh@hotmai 1 .com adresine ğjıderilmesi/teslim  
edilm esi hususunda;

Gereğini rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ
S.No M alzem e Adı Miktar Birimi Birim Fiyatı ToplamTutar

1 NATUREL ALÇILI SARGI 10CM X2M 2000 Adet
2 NATUREL ALÇILI SARGI 15CM X2M 2000 Adet
3 NATUREL ALÇILI SARGI 20CM X2M 1500 Adet

Son T eklif Verme Tarihi: 17.01.2022 g in isaat lLOO’e T eklifV erm 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/ H izmet ve Y apım  işlerinde gerekli tüm  nakliye işlemleri yüklenici firm a tarafından karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanm a suretiyle fesat karıştıranların tespit edilm esi halinde yine 4734 sayılı Kİ 
Kanununun ilgili hüküm leri uygulanacaktır.
4-M alzem e teslim inde teklifle 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 malzeme için tek lif fiyatı yazılacak, eksik teklifler 
değerlendirilmeyecek, değerlendirm e tüm m alzem 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  şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firma alım ına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzem enin barkot num arası ile Sut kodunun belirtecektir.
9-Tedarikçi firm a bunların Sut hüküm leri doğrultusunda doğru eşleştirilm iş olm asm dan 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 
yapm aması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firm aya rükû edilecektir.
10- Yukarıdaki m alzem e veya m alzem elere tek lif veren firm alar verilen tek lif kalem lerine istinaden Num une gönderilm esi 
zorundadır. Gönderilm eyen N um unelerin tek lif fiyatları değerlendirm e dışı bırakılacaktır.
11-İdarem iz en düşük fiyat kabul etm e zorunda olmayıp m alzem e seçim inde verim lilik kalite m alzem enin nevine göre satış 
sonrası hizmet 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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ALÇILI SARGI 10*200 CM -  15*200 CM -  20*200 CM

1. Alçı sargılarda kullanılan sargı bezi pamuk ipliğinden yapılmalı ve hidrofil <: İmalıdır.
2. Alçı sargılarda kullanılan bezde kir, yağ lekesi, iplik kaçığı vb. kusurlar 

bulundurmamalıdır.
3. Alçı sargılarda kullanılan bez kenarlı olmalı veya liflenmeyi önlemek için kenarlar kırık 

çizgi şeklinde kesilmelidir.
4. Alçı sargılarda kullanılan bezdeki atkı ve çözgü teli sayısı 18 adet/cm2 olmalıdır.
5. Alçı sargılarda kullanılan bezin kütlesi 26 gr/m2 den az olmamalıdır.
6. Alçı kalsiyum sülfat hemihidrat yapısında olmalıdır.
7. Sargı en az % 85 kalsiyum sülfat hemihidrat içermelidir, 
â. Alçı sargının birim alan kütlesi 340 gr/m2 az olmamalıdır.
9. Sertleşme süresi 4-8 dk arasında ayarlanmış olmalıdır.
10. Alçı sargıda ıslanmayan noktalar bulunmamalıdır.
11. Alçı sargı boyu ±5 cm toleranslan içinde olmamlıdır.
12. Alçı sargı eni ±0,2 cm toleranslan içerisinde olmalıdır.
13. Herbir alçı sargı genişliğine silindirik bir çekirdek üzerine sanlmalı ve bu rulo nem 

geçirmeyecek şekilde bir malzemeyle ambalajlanmalıdır.
14. Herbir alçı sargı iç ambalajı üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı, silinmeyecek ve 

bozulmayacak şekilde yazılmalıdır.
15. Firmanın ticaret ünvanı, adı veya adresi varsa tescilli markası olmalıdır.
16. Raf ömrü telim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
17. Alçı sargının boyutlan 20x200 cm olmalıdır.
18-Numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmalann teklifleri değerlendirme 
dışı bırakılacaktır

\



TUTANAKTIR

Hastanemiz medikal sarf deposunda "Alçılı Sargı" tükenmiştir. Devlet Malzeme Ofisi'ne 
19/09/2021 tarihinde girdiğimiz "Alçılı Sargı" talebimizin 09/11/2021 tarihi itibari ile ihalenin iptal edilip 
yeniden ihaleye açılması nedeni bu süreçte doğrudan temine çıkılamadığından, depo olarak işleyişimiz 
sekteye uğramıştır. Bu sebeple bu malzemenin acil alımına çıkılması gerekmektedir.

iş bu tutanak tarafımızca imza altına alınmıştır. 09.11.2021


