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Sayın.

Hastanemizde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 5 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 24.01.2022 günü saat lLOO’e kadar Satın Alma Birimine patnosdh@hotmail.com adresine 
gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ
S.No M alzem e A dı M iktar B irim i B irim  Fiyatı Toplam T utar

1 ENJEKTÖR 10 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE 
(TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI 20000 Adet

2 KAN VERME SETİ 500 Adet
3 LUER LOCK KAPAĞI (STOPER) 2000 Adet

4 HİDROFİL GAZLI BEZ 90 CM X 100 M 18 TEL 
16 KAT 10000 Metre

5 SPANÇ RADYOPAKSIZ 10CM X 10 CM STERİL 10000 Adet

Son Teklif Verme Tarihi: 24.01.2022 günü saat lLOO’e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asılları 
elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir.
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 alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkot numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
9-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.
10- Yukarıdaki malzeme veya malzemelere teklif veren firmalar verilen teklif kalemlerine istinaden Numune gönderilmesi 
zorundadır. Gönderilmeyen Numunelerin teklif fiyatları değerlendirme dışı bırakılacaktır.
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11-İdaremiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış 
sonrası hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.
12-Marka ve teslimat süresi belirtilecektir.
13-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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10 CC EN JEK TÖ R  ÜÇ PARÇALI TEK N İK  ŞARTNAM ESİ
1. Tek kullanımlık olmalı,
2. Enjektörler fazla sert ya da fazla esnek olmamalı (sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve 

pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemeli),
3. Non toksik olmalı,
4. Steril olmalı,
5. Pistonu kauçuk/plastik başlı olmalı,
6. Pistonu kolay hareket edebilir olmalı,
7. Negatif basınçta hava kaçağı yapmamalı,
8. Ambalajı şeffaf, tekli ambalajlanmış ambalaj kenarları iyi preslenmiş ve steriliteyi bozmayacak şekilde 

kolay açılabilir olmalı,
9. Ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihi ve ra f ömrü yazılı olmalı, raf ömrü depo tesliminden 

itibaren 2 yıl olmalı,
10. Ambalajı steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalı,
11. Ambalajın üzerinde steril olduğunu gösteren işaret olmalı,
12. Enjektör üzerinde cc ve dizyem çizgileri olmalı,
13. Her çeşit iğne ucu, kateter, stepkak vb. malzemelerle kullanıldığında ajutajı uymalı ve ajutaj ucu pürüzsüz 

olmalı,



KAN VERME SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set, 40 mikronluk mikroagregat filtresi, damla odacağı, luer-lock bağlantılarına uygun male 
konnektörve standart uzunlukta bir hat içermelidir.

2. Kan verme setinin parçaları önceden birleştirilmiş olarak paketlenmiş olmalıdır.

3. Filtre muhafazası, filtrenin iç yapısının görülebilmesini sağlayan plipropilen materyalinden yapılmış
olmalıdır.

4. Filtrenin dış kabı, büyük pıhtıların üst kısımlarda toplanmasına olanak sağlayacak biçimde olmalıdır.

5. Filtreli kan verme seti, 21 günlük bir ünite kandan 10 ünite süzebilme kapasitesine sahip olmalıdır.

6. Filtrenin dolum hacmi en az 20 mİ. Olmalıdır.

7. Filtre 300 mmhg basınca kadar membran fonksiyonları bozulmadan kan süzebilme özelliğine sahip 
olmalıdır.

8. Steril olmalı ve üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır.

9. Numune üzerinde değerlendirme yapılacaktır.



STOPPER BRANÜL KAPAĞI

1-Non toksik tıbbi PVC’den üretilmiş olmalı.
2 -Te kİ i, steril paketler halinde olm alı.

3-Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi yazılı olmalı.
4-Tek tarafı kapalı diğer ucu luer locklu olmalı.
5-İntraket vb kataterlere takıldığında sıvı sızdırmamak, kendiliğinden düşmemeli.
6-Tekli paket açılırken açılma bantları birbirinden bağımsız olmalı, yani bir paket açılırken 
yanındaki paket açılmamak, deforme olmamak.
7-Ürünün UBB kaydı bulunmalıdır.
8-En az iki yıl miadı olmalıdır.

I !
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____________ STERİL SPANC 10CM*10CM
1. 10 cm* 10 cm ebatlarında Gaz Kompres 12 Kat Gaz Hidrofilden imal edilmiş olup ve 
kenarları tamamen içe katlanmış(Cerrahi Katlama) olacaktır.
2. İmal edildiği Gaz Hidrofil tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm2 'de 20 tel (+- İCM )olup, 
%100 Pamuk ipliğinden dokunmuş olacaktır.
3. 10 cm* 10 cm 12 Kat Gaz Kompres açılımı 40 cm* 30cm.(+-l cm) olmalıdır. Gaz 
kompresde kullanılan gazlı bezin metrekare ağırlığı 27 gr olacaktır.
4. Gaz Kompres ipliği ince olmayıp, beyaz, temiz, kokusuz ve tam Hidrofil olacaktır.
5. Yırtık ve kaçık olmayacak, kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmayacaktır.
6. Gaz Kompresler sterilizasyon rulosunda 5 Adetlik ambalajlarda olmalıdır
7. Dış ambalaj üzerinde Gaz Kompresin Tipi, miktarı, miadı, Steril olduğu ibaresi, Üretici 
firma adı açık olarak belirtilecektir.
8. Teklif edilen ürün TSE (TS 14079) uygun olacaktır, Kullanılan Gazlı Bez CE belgeli 
olacaktır.
9. Ambalajın üzerinde açıklayıcı etiket olmalı, etikette malzemenin tipi, son kullanma tarihi, 
nasıl steril edildiği,üretici firma adı açık olarak belirtilmelidir.
10. Paketler önce sterilizasyon rulosuna konacak. Gamma ışınlarıyla steril edilmiş olacak ve 
fimıa steril edildiğine dair sertifikayı komisyona sunacaktır.



GAZLI BEZ t     ^ .
1. Klorür, sülfat, kalsiyum, nişasta, dekstrin ve boya içermemeli, yüksek emiciliî: gücüne 

sahip olmalıdır. ı
2. Suya, neme dayanıklı koruyucu kap içinde olmalıdır.
3. Kum artık (gaz bezinin sanlı olduğu materyal) %50'den fazla olmamalıdır. !.
4. Asidik ve alkalen olmamalı, pH nötr olmalıdır.
3. Hidrofil gazlı bez olacak, %100 pamuk ipliğinden olmalıdır.
6. Gazlı bezin herbir cm2 de atkı ipliği sayısı 10, çözgü ipfiğr’sayısı 10 ve toplam atkı çözgü

A  sayısı 20’den az olmamalıdır. / 1

7. Beyaz, çirizsiz (apresiz), kokusuz, temiz, kumaş gibi düzgün dokunmuş olmalıdır.
8. 90 cm net en, 100 cm net boyda, 1 metresi 24 gramdan az olmamalıdır.
9. Hipoklorid, nişasta, sentetik elyaf bulundurmayan kenarlan tüm top boyunca Pürçüklü 

olmayan, saflık muayenelerine olumlu cevap veren, makas ile düzgün kesuebilen, 
otoklavda yanmayan, yüksek emiciliği olan ( 500 mİ. su üzerine 1 gramlık bir parça 16 kat 
yapılarak yatay olarak bir cm. yüksekten bırakılınca, bezin su üzerine bırakılmasıyla 
batması arasındaki zaman 10 saniyeden fazla olmayacak) özellikte olmalıdır.

10. Numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmalann teklifleri değerlendirme 
dışı bırakılacaktır.

1 1 .100'er metrelik paketler halinde olmalıdır


