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TEKLİFE d a v e t

28.03.2022

Sayı:
Konu: TIBBİ SARF DEPO DAM LA AY AR SETİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, m iktarı ve özellikleri yazılı m alzem elerin alım ı 4734 sayılı Kam u İhale 
Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Tem in U sulü ile yapılacaktır. Söz K onusu alım  için KDV hariç birim  fiyat 
tekliflerinizi TL üzerinden 04.04.2022 saat: 11:00 'a kadar Datnosdh@ hotmail.com adresine ivedi olarak gönderm eniz hususunda; 
Gereğini rica ederim.

İdari ve

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No Malzeme Adı
Sut

Kodu
UBB Miktar Birimi Birim Fiyatı ToplamTutar

1 DAMLA AYAR SETİ 1500 Adet
Genel Toplam

T eklif Eden 
.J..J2022

Kişi /  Oda / F irm anın A dı veya T icaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname 
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
• M alzemeler siparişten sonra H astanem iz A m barına m esai saatleri içerisinde A m bar Teslim i olarak teslim  edilecektir.
• M alzem enin şartnameye uygunluğunun değerlendirilm esi için idarenin talep etmesi durum unda num une verilecektir.
• A lternatif T eklif K abul edilm eyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• T eklif edilen malzem elerin “T.C .İlaç ve Tıbbi Cihaz U lusal Bilgi Bankası” na kaydedilerek onaylanm ış ürün num arası (barkod) 
olmalıdır.
• T eklif edilen ürünlerin onaylanm ış ürün num arası (barkodu) liste halinde verilm elidir. Aksi takdirde değerlendirilm eyecektir.
• İdare, Muayene ve Kabul kom isyonunca Kabul R aporu düzenlenm esinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 
gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödem eyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Num arası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kurum a ulaştırılm ayan M al /H izm etin ödem esi yapılm ayacaktır.
• Bu alım dan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı M ahkem eleri ve İcra D aireleri Yetkilidir.
• T eklif veren Firm a/Firm alar yukarıdaki m addeleri kabul etmiş sayılır.
• A lımlarımız kısmi teklife açıktır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS D EVLET HASTANESİ Tlf: Fax: e_mail: H ız.M EH M ET SENA ULAŞ Dahili:
S ay fa  1

mailto:Datnosdh@hotmail.com


SMT1046 DAMLA AYAR SETİ

SM T Tem el 
İşlevi:

1. Damla ayar seti, sıvı akışının ayarlanmasını sağlamak amacıyla tasarlanmış 

olmalıdır.

SM  M alzem e
T an ım lam a
Bilgileri:

2. Damla ayar seti tıbbi PVC'den yapılmış olmalıdır.

3. Setin uzatması en az 45cm olup, set yumuşak kolay kırılmayan özel 

malzemeden üretilmiş olmalıdır.

T ekn ik
Ö zellikleri:

4. Damla ayar seti ile akış hızı 3(±2)-400(±150) ml/saat arasında 

ayarlanabilmek, ayar dereceleri kolaylıkla seçilebilmeli. dereceleme 

rakamları kullanım sırasında silinmemelidir.

5. Hasta hareketi ile ayarı bozulmamalıdır.

6. Sistem şeffaf üzerinde damla ayar miktarı gösteren bir akım kontrol ünitesi 

ile her iki ucundan çıkan serum hortumundan oluşmalıdır.

7. Setin iki ucu plastik konnektörle kapalı olup ancak kullanırken açılmalıdır.

8. Serum hortumlarının bir ucu dişi luer-lock diğer ucu erkek luer-lock 

konnektörlü olmalıdır.

9. Set üzerinde hariçten ilaç uygulamık için tıpa veya enjeksiyon portu 

bulunmalıdır.

10. Damla ayar setinin üzerindeki hiçbir parçasında latex bulunmamalıdır.

11. Kullanım sırasında setin dışına mayi sızdırmamalıdır.

Genel
H üküm ler:

12. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.

13. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgisi 

bulunmalıdır.



TUTANAKTIR

Hastanemiz medikal sarf deposunda ekteki malzemelerin tüketim hızının yüksek olması ve 
tedariğinde sıkıntı yaşanması nedeniyle, bu talebin acil alıma çıkılması gerekmektedir. DMO talebinde 
ihale iptal olmuştur.

iş bu tutanak tarafımızca imza altına alınmıştır. 23/03/2022


