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Sayi:<?l
Konu: 3 KALEM DIYALIZ SARF MALZEME ALIMI

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktan ve ozellikleri yazili malzemelerin ahmi 4734 sayih Kamu lhale
Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usultt ile yapilacaktir. Soz Konusu alim ifin KDV hari9 birim fiyat
tekliflerinizi TL uzerinden 08.11.2022 saat: 09:00 'a kadar tutak.satinalma@hotmail.com adresine ivedi olarak gCndermeniz
hususunda; Geregini rica ederim.
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Teklif Eden
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Kisi / Oda / Firmamn Adi veya Ticaret Unvam - Kase/imza

Ek: Teknik §artname
Satmalmanm Yapilacagi Birim:

• Teklifler yalmzca mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri i9erisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi i9in idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat uzerinden degerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.tla9 ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" na kaydedilerek onaylanmis urun numarasi (barkod)
olmahdir.
• Teklif edilen urunlerin onaylanmi? urun numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
• Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu dilzenlenmesinden itibaren yuklenicinin yazili talebi uzerine en ge9 180
giin i9inde Yiikleniciye veya vekiline odemeyi yapacaktir.
• Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• Teknik §artname ektedir.
• En ge9 7 (yedi) giin i9erisinde faturasi kuruma ulastirilmayan Mai /Hizmetin odemesi yapilmayacaktir.
• Bu ahmdan ortaya 9ikacak olan ihtilafiarm hallinde Agn Mahkemeleri ve Icra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmi§ sayihr.
• Ahmlanmiz kismi teklife a9iktir.

Tutak Devlet Hastanesi Personel Birimi
Van yolu uzeri Tutak/AGRI
(FaksNo: 0(472)4112083
Internet Adresi:

Bilgi: Ay§e BALTA
Unvam : Tibbi Sekreter
E-Posta: ayse.balta@saglik.gov.tr



TEKNIK SARTNAME
ARTER-VEN SETININ TEKNIK OZELLIKLERI f H

1. Takimlar i9erisinde teslim edilen arter-ven setlerinin iinitedeki tiirn makinelere uyumlu (Universal

tip) olmasi gereklidir.

2. En az bir adet izolator ven tarafinda sabit bir s.ekilde bulunmahdir.

3. Arter ucunda intravenoz spike (priming spike) ve ven sirkiilasyon adaptorii bulunmahdir.

4. Ven ve arter tarafinda "drip chamber" bulunmahdir.

5. Arter hatti uzerinde arter yastigi ve arter izolatorii bulunmahdir.

6. Arter izolatoru pompa oncesi olmahdir.

7. Arter hattinda enjeksiyon portu bulunmahdir.

8. Arter ve ven hatti uzerinde, basm9 tiipii uzerinde ve arteryel yastikta klempler bulunmahdir.

9. Arter drip chamber iizerindeki kan giris ve fikisi yan yana olmamall, karsihkh (drip chamber2m iisi

ve alt kisimlannda) olmahdir.

10. Setler etilen oksit, gama yada buhar steril olmahdir.

1 1 . Arter ve ven setleri ayn ambalajda olabilecegi gibi tek ambalajda da olabilir.

12. Tekliflerden sonra merkezimize 10 adet set ornegi denenmek iizere teslim edilmelidir.

13. Steril ambalajlarda bulunmah ve son kullanma tarihi (teslim anindan itibaren en az iki yil olmah.),

seri lot numaralan ambalajda yazih olmahdir.

14. Malzemelere ait uluslararasi kalite belgeleri (CE belgesi) bulunmahdir.

15. Setler unitenin ihtiyacina gore bir yil boyunca 2 ayhk peryotlarla gonderilmelidir. 16.Setlerin 500

tanesi gama steril olmahdir.

FISTUL IGNESi SETININ TEKNIK OZELLIKLERI V/ JZ^ ~**—

1. Tup uzunlugu 15-25 cm olmalidir. •f-VvV'2

2. Her ignede klemp bulunmahdir.

3. Turn malzemeler steril ambalajlarda bulunmah ve sterilizasyon sekilleri ve tarihi ile son

kullanma tarihi (teslim anindan itibaren en az iki yil olmah) ve seri lot numaralan ambalajda yazih

olmahdir.

4. Igne ucu 1 5, 1 6 ve 17 gauge ve 1.1/4 in? uzunlugunda ve doner bashkh olmahdir.

5. Arter i9in kullamlacak fistiil ignesi sirt kenar deligi ihtiva etmelidir.

6. Tekliflerden sonra merkeze 10 adet igne ornegi denenmek iizere teslim edilmelidir.

7. Malzemelerin uluslararasi kalite belgeleri (CE veya TUV gibi) olmahdir. Araci kurumlar ise bu

ihale i9in ruhsat sahibince araci tayin edildiklerini belgeleyeceklerdir.

8. Teklif edilecek malzemelerin markasi, tipi, mod_eli bildirilerek yukandaki ozelliklere tamamen

uygun oldugu biWirilrneli ve bir takim numune denenmek iizere Satin Alma birimine teslim



edilmelidir. Malzeme denenecek ve bi ldi r i len performans degerlerinin uygun olup olmadlgl

arastinlacaktir.Uygun goriilmeyen malzemeler sartnameye uymami$ kabul edileceklerdir


