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TEKLlFE DA VET

19.01.2023

Konu: 1 KALEM DlYALlZ SARF MALZEME AL1M1

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktan ve ozellikleri yazih malzemelerin ahmi 4734 sayili Kamu lhale
Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. SOz Konusu alim iq'm KDV hari9 birim fiyat
tekliflerinizi TL iizerinden 23.01.2023 saat: 09:00 'a kadar tutak.satinalma@hotmail.com adresine ivedi olarak gondermeniz
hususunda; Geregini rica ederim.

IHTiYAC LJSTESi
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Teklif Eden
.../.../2023

Kisi / Oda / Firmamn Adi veya Ticaret Unvani - Kase/lmza

Ek : Teknik §artname
Satinalmamn Yapilacagi Birim:

• Teklifler yalmzca mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ainbanna 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.lla9 ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" na kaydedilerek onaylanmis uriln numarasl (barkod)
olmahdir.
• Teklif edilen uriinlerin onaylanmis uriin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
• Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden itibaren yuklenicinin yazih talebi iizerine en ge9 180
gun i9inde Yiikleniciye veya vekiline odemeyi yapacaktir.
• Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• Teknik §artname ektedir.
• En ge9 7 (yedi) gun i9erisinde faturasi kuruma ulastinlmayan Mai /Hizmetin odemesi yapilmayacaktir.
• Bu alimdan ortaya 9ikacak olan ihti laflann hal l inde Agn Mahkemeleri ve Icra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Finnalar yukandaki maddeleri kabul etmis sayil ir .
• Alimlanmiz kismi teklife 39iktir.

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

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



ARTER VEN SETI TEKNIK ^ARTNAMESI
1-Setler tek kullammlik, ETO veya Gamma steril olmahdir. Aynca iinitenin istegi
dogrultusunda %50 gamma steril ve teslim ahnma tarihinden itibaren en az 4 yil miath

olmahdir.
2-Arter ven setlerinin arter kisminda arter yasligi bulunmahdir.

3-Setlerde tzolator bulunmah ve izalatorler ayn poset icerisinde steril sekilde setin

i9erisinde olmahdir.

4-Arter -Ven hattmda Drip chamber olmahdir.

5-Arter hattmda arter yasligi bulunmahdir.

6-Setler iizerinde Klempler bulunmah Klempler biikiilebilir tirnak ayarh olmahdir.

7-Setin uflannda Diyalizore ve fistiil ignelerine uyumlu emniyetli adaptorler
bulunmahdir.

8 -Seller Universal olmahdir. Seller iki tarafi rahal goriilebilmesi ve depolamada nem

,islanma gibi durumlara karsi iki tarafi seffaf ambalajlarda olmahdir.

9-Sellerin Tolal kan dolum hacmi 150 ml'nin iizerinde olmamahdir. Bu bilgi ambalajm
iizerinde belirtilmelidir.

10- Setlerin ucu torbah sleril olmahdir.

11- Uretim hatasi bulunan veya herhangi bir nedenle kullamlmasi mumkiin

olmayan setlerin satici firma larafmdan degislirilmesi laahhiit edilecektir.

12-Unitemizin ihliyaci durumunda sellerin %5 kadar pediyadrik seli ahnacaktir.

Firmalar tekliflerinde belitmis olup ve numune olaraklan vermesi gerekmektedir.


