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Sayı :

Konu:Fiyat Teklifi
24.08,.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan Artroskopi ÖrtU Seti Ve 7 .5 X 7 .5 Spanç Alımı işi satın alınacaktr. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V, hariç
fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arzlrica ederim

,ffi
iHı,iyAA LisTEsi

GüZEL
TEMİN

MAL.ZEME ADl UBBKODU Sut Kodu Mıktar t}irim Birim Iliyat Toplam Tutar

POŞLU ARTROSKOPİ SET|
50 ,,\dtıt

SPANÇ RADYOPAKL| 7.5(t2) CM X
7 .5(+2) CM NoN STERiL(4,6,8,10, l2, l6
KAT)

l 00000 ,Adet

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları
Son Teklif Verme Süresi: 26,08,2022 §aat 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 kabul edilmeyecektir,
4. Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazıkıcak, eksik teklifler

değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrl ayrl yapılacakiır.
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 numara§ı ile Sut kodunun belirtecektiı,
8. Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod

ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB - ÜTS kayıtlarının 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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l. ıl{idroİil g4z beziniı vcya ırıedika.l amaçlı sptlnles kuıııaşııı dikcl(irtgeıı ıt;
;kare şekliıdc. kçıııırlarınıian serbest lifler vt+rıııey,ecek şekiltie krıilaıııcı İ

iüercihine ${ire istenilen katiarda araıı dikişsiz olarak katlanarak iıııal edilıııiş j

iolmalı ve §fniciliği yüksek ırbbi amaçlı bezleıdeııdizayn etiilıııiş olmalııJır. 
İ

2. ı[jrünlerin gaz hiciro.iil<ien imal edilrniş ya tia ytlfusuk emiş kapasitesi bulrınaıı

ciııkııııasıih visk.tıır içcı:ikli spuırles kuıı.ıaştaıı inııal eclilnıiş çeşjtleri olıiralır,t:

, çcşi tlerin Pı{cl yopack l ı ı,e radv<ıpac}tsı z ti plcri srıı]ıuInıııl ıdır.

3, .Kullaıııcı [§rÇihiııe göre 5x5 cın (*2 mıır) ilc 20x40 cıır (-ı,2 ınnı) nrasıııciııchaı
I. .;seçeııek.leri stıııııIıı,ııılıdır.

d. İü,,,ln l2 hat oiırıalıdır.
Jd

.5. :ljriın steri|anıba]aje{a ve noıı steril ambala.itla sunulan seçeııeklerİ ıılıırailırlır,

6. ıÜrünün g44 hidrofiideır yapılnıış olan ra.clyopacklı tipinde kenarlnıı
i - - -''J-,-""-"

itamamen |Çe kıvrılmış cerrahi katlama olmalı ye Radyopack şerit
i

jgazlı hea boyunca clikilmiş olmalı, tıu şeıtit ktrpmaıııaiı ve

tiftiklenmelidiı,

7. :!jpııııles kplııaş tipli racl"vopacklı spanç|arcia ise lR,aıiytıpack şcritlıez
btıl,urıca dikilıııiş ya ria çıkıııayacak şckiltlu ışı ilc ;--apıştırılıııış
cılıııal ı. lıtı §erit l<tıpnıaınııl ı ve tj lii kleı.ııııel iciir.

8. :İıııal 
"dild[$i 

Gaz i-tidroijl tek kat üzcriırdeır sa},ıl<iığında l cnı'Z de iııplaııı
:nöı 20 t.;l {İ$ lcın) ıılııp" %'l00 paııırık ipliğinden {ııkunınuş cılacahtır.

9. Sptınles liı[ı]rıaştaı,ı <ılan tipler ise 35gr/m2 olma|ı4lır,

l0,.l,jı:tiııleriıı İpliği iııce tılnıayıp, beyaz, tcıııiz. k<ıkusıız vğ t§ıx |ıiclrotil
,trlacaktır.
i

l l.ıyırtık ve Hacık olıııayacak, kenarlarından hiçbir şokilıie iplik saı*ınayaoaktır.
i 

J - ----1

l2.isterilizasyon sonrası sertleşmeıneli ve emici özelliğini
kaybctıneıpıplidir.

l3.:l_jrcticiniır Malzeı,ne Cüvenlik Ililgi liorını.ı (MSI)S) olnralııiır.

l4.lÜı:iinlerin ğretimi ']'ılıbi Cihaz ciirektiline uygun class l00.000 teıııiz oıtıI

N

| - -'J p-,__
I

ıkoşu|lannd4 ıılnıalı r,e brı koşulları sağlayan belgelet ibraz çciilnığ.ıidir.
t..

l5, |tJriine ait biyouyunıluluk ıestleri mevc*t tıIınalıclır. (Heıııolitik

Gcntl
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(İze ilitıleri:
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POŞLU ARTROSKOPİ SETi ŞARTNAMESI

1. Setler tek kullanımlık ve steril olmalıdır. Sterilizasyon metodu etiket üzerinde belirtilmelidir'

2. Raf ömrü enaz}yıl olmalıdır, r . t.t ı ı__1:::'-^^1i,ıi_
3. paketin iizerinde seti oluşturan parçalar ayrı ayrl ölçüleriyle ui_rıi}<je belirtilmelidir,

4. Her paket üzerinde; Malzeme kodunun, Lot numarasrn*, ,o, kullanma_tarihinin Yazı],ıolduğu ve barkod

kısmının bulunduğu etiket olmalıdır. gtiket tizerinde bulunan barkod gerektiğinde sökülebilecek ve kaYıt

tutmak için ilgili Jvrak tizerine yapıştırılabilecek özellikte olmalıdır,

5. Paket içerisinde yer alun ort,ıılei sierilizasyon bohçası ile sarılmış olmahdr,

O. Ürtln lateks içermemelidir.
7. ürünün hasta iizerinde kullanılan parçalan, sıvılarr absorbe edebilmesi iÇin dokunmamıŞ Poliester veYa

polipropilen (en az 25 gtlm2)iç.r-ai, ,rrr r. uutt.ri geçirmezliği sağlaması iÇin Polietilenİ enaz20 giı^'

veya 35 mikron) içermelidir
8. Bu içerikl..in o'.gişlt zonlardakimiktar ve çeşitleri aşağıda tanımlandığı biÇimde olmalıdır,

1. ZoN: Insizyon bölgesine yakın, visk oİy:u^uile'gİçlendirilmiŞ olan bölgedir. Örgüsüz Poliester

veya
polipropilen ve polietilen içermelidir,. . . . .. :ı
2. ZoN: Hasta ile temasın aeram euigi btılgedir. Örgüsüz poliester veya poliProPilen ve Polietilen

içermelidir. Hasta ile temas;;;; fi,g), İltllo, ile"kaplı olabilir, 
1:__^_:ı^_ ..^ ^nıi,,fiı3. ZoN: Hasta ile temas .,."v* uÜg"olr. Örgüsüz poİiester veya poliproPilen ve Polietilen

içermelidir.
NoT: zoı|ardave örtülerin tanımlarında belirtilen ttim ölçülerin kabul edilebilir değişkenlik değeri *

%10'dur.
9.Setioluşturanörtİigrubuaşağıdakiparçalarıiçermelidir.

a-2 adetXl korumalı cerrüi önlük

b- l adet 200 x 300 cm alt extremite örtüsü (poşlu)

c- 1 adet 40 x'75 cm stokinet

d- 1 adet Cilt kalemi ve cetvel

e- 2 adetyapıştırma bandı 10 x 50 cm

f-l adet 150 x l90 cm alet masa örtüsü

g-2 adet 15 x 150 cm elastik bandaj

h- 1adet 14x250 cmkamerakılıfi

i- 1 adet 80 x l45 mayo masa örtiisü

j- 4 adet 20x25 havlu

k-2 adet9O x 75 cm yapışkan kenarlı örtü

l- 1 adet 150 x 240 cmanestezi örtüsü

m-l adet |75 x 175 cm ayak örtiisü

10. Teklif veren firmalar 1 a«let numune getirmel,idir,
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