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Hastanemizin ihtiyaci olan ve a§agida cinsi, miktan ve ozellikleri yazih malzemelerin ahmi 4734 sayih Kamu Ihale
Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. Soz Konusu alim i9in KDV haric birim fiyat
tekliflerinizi TL ilzerinden 26.01.2023 saat: 09:00 'a kadar tutak.satinalma@hotmail.com adresine ivedi olarak gondermeniz
hususunda; Geregini rica ederim.
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Kisi / Oda / Firmanm Adi veya Ticaret Unvani - Kase/tmza

Ek : Teknik Sartname
Satmalmanin Yapilacagi Birim:

• Teklifler yalmzca mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambarma mesai saatleri i?erisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi i? in idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat ilzerinden degerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.lla9 ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" na kaydedilerek onaylanmis iiriln numarasi (barkod)
olmahdir.
• Teklif edilen urunlerin onaylanmis iirun numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
• Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu duzenlenmesinden itibaren yuklenicinin yazih talebi uzerine en ge9 180
gun i9inde Yukleniciye veya vekiline odemeyi yapacaktir.
• Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• Teknik Sartname ektedir.
• En ge9 7 (yedi) gun i9erisinde faturasi kuruma ulastirilmayan Mai /Hizmetin odemesi yapilmayacaktir.
• Bu ahmdan ortaya 9ikacak olan ihtilaflann hallinde Agri Mahkemeleri ve Icra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmi§ sayilir.
• Ahmlanmiz kismi teklife a9iktir.

Tutak Devlet Hastanesi Personel Birimi
Van yolu uzeri Tutak/AGRI
(Faks No: 0(472) 4112083
Internet Adresi

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



YENJDOGAN BEBEK BAKIM MAKETJ TEKIMJK §ARTNAMESJ

1- Manken yenidogan bebek goriintusiinde ve yapismda olmahdir

2- Bas. hareket edebilmelidir

3- GogiJs ve batm derisi tek par?adan ibaret olup gikabilir olmahdir.

4- Sefalik ven enjeksiyonu ve umblikal ven enjeksiyon uygulamasi yapilabilir olmahdir.

5- Oral ve nasal entubasyon uygulamasi yapilabilir olmahdir.

6- Gastrolavaj uygulamasi yapllabilmelidir.

7- Erkek ve kiz bebek uretral kateterizasyona musait olmahdir.

8- Ostomy bakim uygulamasi yapllabilmelidir.

9- Deltoid subkutan enjeksiyon ile kalga IM enjeksyon uygulamasi yapllabilmelidir.

10- Holistik hemsirelik bakim uygulamalarmda sunger banyosu , elbise giydirme ve degi§tirme ,

emzirme manevrasi ve de bebek bezi baglama fikarma uygulamasi yapllabilmelidir.

11- Plastikten imal edilmis olmahdir

/



MEME ANATOMISi MAKETJ (LAKTASYON PERJODUNDA ) TEKNJK SARTNAMESi

1- Yetiskin kadin tek memesini simule etmelidir

2- Laktasyon periyodundaki kadin memesini simule etmelidir

3- Kadin memesi ic yapismm incelenebilmesi icin sagital kesit incelemesine musait olmalidir

4- Onden acilip arkasmdan sabitlenme dijzenegi bulunmalldir

5- ic yapismda memenin siit kanallan ve sut bezlerini simule etmelidir

6- Pvc plastikten imal edilmis olmalidir

7- Bir stand uzerinde sergilenmelidir



LiGAMENTLi KADIN PELVIS MODEU TEKNJK SARTNAMESJ

1- Model yetiskin insan anatomisine uygun ve uzerinde butiin anatomik detaylar en hassas

sekilde belirlenmis. olmalidir.

2- Model kaliteli plastikten yapilmis olmah , darbelere dayanikli ve uzun sure kullanimlarda renk

ve detay kaybi olmamali

3- Model dogal olculerde imal edilmis. olmalidir

4- Tek par?a olmalidir

5- Model yaklasik boyutlan 25.5x23x26 cm ve agirligi 1.5 kg olmalidir

6- pkartilabilir seffaf bir taban uzerinde durmalidir



UTERUS VAGJNA KESJNTJ MAKETJ TEKNJK SARTNAMESJ

1- Model yetiskin insan anatomisine uygun ve uzerine biitiin anatomik detaylar en hassas

sekilde belirlenmis. olamhdir

2- Model kaliteli plastikten yapilmis olmali, darbelere dayanikli ve uzun sure kullanimlarda renk

ve detay kaybi olmamalidir

3- Model dogal olculerde imal edilmi$ olmalidir

4- Modelde , ic genital organlarm ventral ve dorsal gorunumij, kismen kesit olarak

gosterilmelidir

5- Modelin yaklasik boyutlan 22x21x10 cm ve yaklasik agirligi 700 gr olmalidir

6- Model tek parca olmali ve kaide uzerinde durmalidir



PLASENTA MODELI

TEKNIK SARTNAMESI

Bu model plasentanm yapismi ve plasenta ile umbilikal kordonun iliskisini gostermelidir.

Gercek boyutta olmahdir.

PVC malzemeden iiretilmelidir.

Kaidesiz olarak verilmelidir.
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