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Hastanemizin ihtiyacı o|an ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazıIı malzemelerin a|ımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim
tekliflerinizi TL üzerinden 02.06.2022 saat: ll:00'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi
hususunda; Gereğini rica ederim.

idari Müdürü

iurivaç ı,isrnsi

Teklif Eden
...l...12022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı -Kaşe/İmza

Ek: Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim :

. Teklifler ya|nızca mail yoluyla kabul edilecektir.

. Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

. Alternatif Teklif Kabul edilmeyecekıir
:klifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

-Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış iiriin numarası (barkod)
olmalıdır.
. Teklif edilen üriinlerin onaylanmış iiriln numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
. İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç l80
gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
. Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
. Teknik Şartname ektedir.
. En geç 7 (yedi) gi,in içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
. Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
. Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
. Alımlarımız kısmi teklife açıktır.
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1
iNFÜZYON POMPA SETi ÇİFT
YoLLU 4000 Adet

Genel Toplam



l - Sctlcr stcril pakctlerdc tck parça lıalindc vc Blislcr aııılıalaj içcrisiııdc olıııalıclır.
?. Sctin damlı hazııcsi cn ız l0 ınl. hacınindc olırıalıdır.
3. Sctin Scnııııa gircn kısını kcskin ,kırıIıııayıcık kadar dıyııııık|ı vc kullaırıcı güvcııliğı

açısıı,ıdan §crutıla gircıı kısıırında yaralanınaları öıılcıuck içiıı dcstck kulakçıları
buluırınalıdır.

4. Sctler Silikonizc lıorıuından inıal cdilnıiş tılıı,ıalıdır.
5. Sctlerdc istcm dışı scrbcst akışııı yaş:ını,ırııınası için ııııkaralı klcıııp bulı.ııınıılı vc ilavclcn

ek güvcnlik klcnıplcri dc bultınnıalıdır.
6. Sct boyu cn az 250 Cııı olınalıdır vc lrortuırr kırılıp tıüküldiiği.inrlc cıski hılini alıııılıdır.
7. Sctlcr tckli Blistcr anıbalai içcrisindc bulı.ıııınalıdır.
8. Hcr bir Anıbalaj üzcrindc ıırutlaka'l'ürkçc olarak Sctin (izclliklcri.Uyırılaı,.Urctici

adı.İthalatçı adı
Adrcsi,Lot No,Ürctiııı vc Soıı kullanıırıı tarihi yaznıılı«lıı-.

9, Sctten ayrılınaz nitcliktc 2 Adct Y cnicksiyoıı poılu tılıııalı vc lıir adcdi İnliizyon Ptııırpa
c ilıazı ayar nrckaıı i zıı,ı as ı ı,ıdaıı öncc o l ınal ıdı r.

l0. Y cnjeksiyon portları Kcsinliklc toksik ınuddc olaıı Lı\T[:KS içcııı,ıcıııclidir.
ll, Sctin lıastaya takılan ucu Lı.ıcr Ltıck ıııalc şckliııdc tılıııalı vc uctıııda [ıiradct kapal<

btılunııralıdır.
l2. Sctler Latcx, Dehp vc F'talıt içcrıncıııclidir vc bu özclliklcriıı tiiıııii ıııutlaka ınıt,ıalııj

üzcriııde bcl irtilıniş olııral ıdı r.

l3. Göndcrilcn sıvı ırriktarlarıııda oluşabilccck lıata paylarıııııı (iııleııır-ıcsi aııracıyla kııllıınılaçık
Sct Scrvislerde bulunan Cihazlarla aynı ıııarka olıııalıdır.

1.l.scl heın Mcdiflcx aınbalıj hcıırdc vakııııılu canı Şişclcrdc kullanıına uyguı1 olacık şckildc
hava yolu kapığı bulunı,ııalıdır.

l 5 -Scti n hazncsiniı,ıdc Fi l tresi [ıııl rııı ıııııl ı d ı r.
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