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Sayı :

Konu:Fiyat Teklifi

26,05.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan Yama (mesh), Emilemeyen, Tek Yüzlü, l5(*2)* 15(*2)cm Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiginiz
takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arlrica ederim

iHTiyAç ü-isTEsü

MALZF]ME ADl UBBKODU Sut Koclu Miktar Birim Birim Fiyat Toplam Tutar

YAMA (MESH), EMiLEMEYEN, TEK
YUZLU, l 5(t2)* l 5(t2)CM l00 Adet

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:30.05.2022 Saat: 10:00
l. Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2, Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafindan karşılanacaktır.
3. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabuledilmeyecektir.
4. Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler

değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
5. Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme

yapılacaktır.
7. Tedarikçi firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir,
8. Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod

ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB - ÜTS kayıtlartnın esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları
esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri
ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

9. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.
Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur..
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SMT1382 - YAMA (MESH), EMİLEMEYEN, TEK YÜZLÜ

SMT'Temel

İşlevi:

l. Ürtin cenüi oPerasyonların (örneğin fitık operasyonl4rında )onarımlarınd a zayıf
dokulan sağlamlaştırmak amacıyla tasarlanmışolmalıdır.

SM Malzeme

Tanımlama

Bilgileri:

2, Hammaddesi polypropylene veya polivinyldenefluoridq PVDF o',n*.
3. Mesh'in kalınlığı 0,4-0,6 mm olmalıdır.

4. Sentetik olmalıdır,

5. Üriln talep edilen ebatlarda olmalıdır.

6. Ondalık kesirleri istenilen basamağa göre yuvarlarkeı[ önce yuvarlanacak basamağın

sağındaki ilk rakama bakılır. Bu r4kam 5'e eşit veys 5'ten büyük ise yuvarlanacak

basamaktaki rakam l artırılır ve bu basaınağın sağındpki diğer basamaklar atılır.5,ten

küÇük ise Yuvarlanacak basamaktaki rakarn değişmez Ve bu basamağın sağındaki diğer

basamaklar atılır.

Teknik

ÖzellikIeri:

7. Doku gelişimine uygun gözenek gepişliği) en az0,5 r4m veya daha geniş gözenekleri

olmalıdır.

8. Mesh'in basınÇ dayanıklıhğı 14 - 17 kğcım2 olmalı vey4 463 Kpaaltında olmamalıdr.

g. Kesilince dağılıp, sökülmemelidir, kçnarları tiftiklenme4nelidir.

l0. Emilemeyen bir yapıda olup sürekli doku desteği sağlanflalıdır.

l l. İnsan vücuduıııda uygulandığında ins|n dokusu ile uyun|lu olmalı, yangısal ya da alerjik
reaksiyonlar minimum düzeyde olmalıdır.

12. Dokuda zaman|a biizülmemeli ve küÇülmemelidir.

l3. El ile kolaYlıkla biikülebilir, esnek vÇ kolay uygulanabi|ir olmalıdır. Ameliyat sırasında

dokuya kolaylıkla süturlar la monte eğilebitmelidir.

14. Mesh kenar örgüleri açık olmamahdıf,

Genel

Hükümler:

15. Üriln steril paketlenmiş ve tek kullarımlık olmalıdır

16. Ürtin ambalajı üzerinde UBB ve Lot bilgisi bulunmahdır,.

y ıilLpir Bevtet Hastanesi

ü,ffif*",w-


