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Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı TIBBi MALZEME ALIMI işi 4734
Sayılı Kamu İhale Kanunun 22lD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve
toplam fiyatının 03/0312023 tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satrn alma birimine elden teslim edilmesi
yada diyadindh@gnail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Sıra
No

Mahn / İşin Adı Miktar Birimi Birim Fiyatı Toplam Fiyat

1 KOTER MONOPOLARI UCU TOPUZ 3 ADET

2 KOTER MONOPOLAR UCU UZUN LOOP 3 ADET
3 KOTf,R MONOPOLAR UCU UZUN 5 ADET

4 ToT İĞNELERİ \,E MESH 5 ÇiFT
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NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayaz ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır,
_ Malın tiirüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 giin içerisinde yapılacaktır.
_ Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar htto://www.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de itan
edilmektedir.
- Ahm konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın aknaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.



SPATÜL UzUN KoTER UcU TEKNiK ŞARTNAMEsi

1. Koter ucu disposable olmalıdır.
2. Elden kumandalı elektrokoter kalemine monte edilebilmelidir.
3. Steri| ve tekli paketlerde olmalıdır.
4. Ucu teflon ya da dokuya yapışmayacak özellİkte olmalldlr.
5. Aktivasyon kısmı hariç diğer kısımları izolasyonlu olmalıdır.
6. Aktivasyon kısmı spatül şeklinde, izolasyon kısmı parlamayı engelleyici renkte olmalıdır.
7. 15-20 cm uzunluğunda olmalıdır.
8. Ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az üç yıl miyadlı olmalıdır.
9. Numuneler vaka esnasında değerlendirilecek ve cerrahi sırasında herhangi bir

olumsuzluk gösteren malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

10. Firma gerektiğinde ürünü farklı boylarıyla değişeceğine ve miyadı yaklaşan ürünleri 3-6 ay

kala uzun miyadlı ürünlerle değişeceğine taahhüt vermelIdir.

11. iki adet numune Verİlmelidir.



TRANSOBTtJRATÖR KIT GOT)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set içerisinde seeling amacma yönelik bant ve uygulama apaıah içermelidir.
2. Malzemenin tamamı dısposable olmahdır
3. Malzeme bant kısmı monofilament pol1propylene yaprsında olmalıdır.
4. Bant kanı duvanna ekstıa sabitleme gerektirmeksizin tutunabilir yapıda olmahdır.

5. Bant özelliğiıi koruyabilmesi amacıyla sert pvc tıip içerisinde paketleıuniş olmalıdır.

6. Monofılameırt pol1propylene meshin por büyiiklüğü en fazla 60 mikron olmalıdır.

Daha fazlaolanlar kabul edilmeyecektir.
7. Uygulama aparatlanının plastik kısmının uzunluğu 13 cm ele rahat manupulasyon sağlaması için
genişliğinin 2,5 cm olması gerekir.

8. El aletlerinin iğne uç kısmı çapı 10 cm olmalıdr.
9. Uygulama aparatlan içten drşa ve dıştan içe uygulamaya izin verir nitelikte ve dizaynda olınalıdır

l0. Ugulama aparatlannın kanca sapıen az 4mın olmalı eğlip biikülmelere kaşı dirençli olrnalıdır.

1 1 . Uygulama aparatlan 13 1 6 paslanmaz çelikten rnamul edilıniş olınahdır.

12. Ttirkiye de en az bir adet yayın olınalıdır. Yayını olmayan iiriinler kabul edilııeyecektir.

13. Malzeme sert pvc ambalaj içerisinde steril ve tywek ile kapahlmış halde bulunmalrdıı.

14. Malzeme CE sertifikalanna sahip olmalıdır.

15. Vajınal bant özel yapıda ve esnemeye karşı dirençli olmalıdır.

16. Ürin gerildiğ zaman ip özelliğ göstermemelidir.

17. Bant özel pvc boru içerisinde müafazalı olarak sunulınalıdır.

18. Etiket veya ambalajında iiıiiııe ait orijinal barkod numarası olınahdır.

19. Bantın uçlan polimer , poliiiretan ve slikon içermemelidir

20. Ürüıı şartnameye uysa dahi numune değerlendirildikten sonra karar verilecektir.

21. Deneme ve uygunluk için numune görülecektir.

22. İsteğe göre helıcal ,pubic ve tot el aleti temin edilmelidir.

23. Firmalar titn maddelere uygunluk beyanı vermek zorundadır.
24. Teklif veren fırmalar numune getirecekler nrımrınesi geçmeyen fırmalann teklifleri
değerlendirme dışı bnakrlacaktır



KOTER UCU ÇOK KULLANlMLlK UZUN TOPUZ UÇ

1. Toplam uzunluğu 13 cm, elektrodun aktif kısmının çapı 5 mm olmalıdır.
2. Tek kullanımlık olmalıdır.

3. Steril, tekli pakette olmahdır.

4. Elektrodun aktif kısmı top şeklinde olmalıdır.
5. Mevcut elektrokoter cihazında kullanılan koter kalemine adaptörsüz ve direkt takılıp

kullanıla bilmelidir.

6. Paslanma2 çelikten olmalldlr.


