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Yüreğir Devlet Hastanesi

Sayı :

Konu:Fiyat Teklifi
22.09.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan 3 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı işi satın alınacaktır, İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi
göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arlrica ederim

MALZEME ADI UBBKODU
SPANÇ, NONSTERİL, RADYOOPAKLI, ı2 I{AT,
l0*1oCM

LAPAROSKOPİK UTERİN MANiPÜLATÖR
SİSTEMİ(CUP VE BALON)

LAPARC|SIloPiK BEŞ PARMAK rjKARTÖR

Dik\at Edilecek Husluslar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:29 .09,202?Saat: 10:00

l. Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2. Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nak!iye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır,
3. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve n|arka esas alınacpk, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
4. Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gPnderilmiş ise |er kalem malzeme için tektif fiyatı yazılacak, eksik teklifler

değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzeıinenin toplam bedeli üzerinde veya ayn ayn yapılacaktır.
5. Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirme/e alınmayacaktır,
6. Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine int|kal etmesini riıüteakip (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme

yapılacaktır.
7. Tedarikçi firma alıma ilişkin olarak düzenleyece$i faturada malzfmenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
8. Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultıİsunda doğru eş|eştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod

ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak T|TUBB - ÜTS kPyıtlarmın esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları
esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir §urette malzem( barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri
ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniylf idare tarafind$ tedarikçi firmaya riicu edilecektir.

9. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alaca$ların idarenin Pazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.
Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idaİe tarafindan istdnilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur,.
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YÜREĞiR DEVLET HASTANESİ
Serin Evler Mah.Egebagatur BuIv.No:236 Yüreğir ADANA
Tlf:0322 32l 57 52 Dıhili:5605

e_mail : yuregird h. satinalma@sa glik. gov.tr



PA.N
SMT Temel
İşlevi:

SMT Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:

j},,

işl,;

Teknik
özellikleri:

Genel
l{ükümler:

Hidrofil gaz bezinin veya medikal anıaçlı spunles kumaşın dikdöıtgen ve kare şeklinde.
kenarlarından serbest liflÇr vermeyecek şekilde kullanıcı tercihine göre istenilen katlarda

arası dikişsiz olarak kat|anarak imal edilmiş olmalı ve emiciliği yüksek hbbi amaçlı

bezlerdendizayn edilmiş olmahdır.

2. Ürtlnlerin gaz hidrofilden imal edilmiş yh da yüksek emiş kapasitesi bulunan dokumasız,

viskon iÇerikli spunles k$maştan imal e{ilmiş çeşitleri olmalıve çeşitlerin radyopacklı ve

radyopacksız tipleri sunulmalıdır.

3. Kullanıcı tercihine göre 5[5 cm (+2 mm) ile 20x40 cm (*2 mm) arasındaebat seçenekleri

sunulmalıdır.

4. Ürun lz kat olmalıdır.

5. Ür'ün steril ambalajda ve npn steril ambalq!da sunulan seçenekleri olnıalıdır.

6. Ürünün gaz hidrofilden y4pılmış olan rııdyopacklı tipinde kenarları tamamen içe

kıvrılmış cerrahi katlama plmalı ve Ra«iyopack şerit gazlı bez boyunca dikilmiş
olmalı, bu şerit kopmamalIve tiftiklenmelldir

7. spunles kıımaş tipli radyopacklı spançl4rda ise Radyopack şeritbez boyunca

dikilmiş ya da çıkmayaca\ şekilde ısı ile yEpıştırılmış olmalı, bu şerit kopmamalı

ve tiftiklenmelidir.

8. İmal edildiği Gaz Hidrofil tek kat üzerinddn sayıldığında l cm'2 de toplam net 20 tel (+lcm)

olup, %100 pamuk ipliğin{en dokunmuş olacaktır.

9. Spunles kumaştan olan tip|er ise 35gr/m2 olmalıdr.
l0. Ürunlerin ipliği ince olma}ıp, beyaz,iemi4,kokusuz ve tam hidrofil olacaktır.

l l. yırtık ve kaçık oımayacak| kenarlanndan lfiçbir şekilde iplik sarkmayacaktır.

l2. sterilizasyon sonrası sertlqşmemeli ve emipi özelliğini kaybetmemelidir.

l3. Üreticinin Malzeme Güve$lik Bilgi Fonnu (MSDS) olmalıdır.

14. Ürunlerin ilretimi Tıbbi Ci|ıaz direktifine qygun class l00.000 temiz oda koşullarında olmalı

ve bu koşulları sağlayan bflseler ibraz edilmelidir.

15. ÜrUne ait biyouyumlulu! testleri mevcdt olmalıdır. (Hemolitik etki, sensitizasyon, cilt

iritasyon ve sitotoksisite teştleri)

l6. Malzemenin ilreticisinln l{O l3485 kalite yönetim sertilıkası ve CE belgesi olmalıdır.
I

17. Dış ambalajlarda üzerinğb Gaz KomprQs tipi, miktarı, üretici firma ismi açık olarak

belirtilmelidir.

l8. İmalatında kullanılan Caz |liaronlin Sağlık Bakanlığı Ruhsat Belgesi ibraz edilecektir.

l9. Ürün uts sistemine kayıtlı glmalıdır.
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cERRAHı TERiN MANipu ı_erön srr|
TEKNix şnnrıııaıvıesi

ure niııı ıvıeııipuı_eröR upARosKopix crrıRıı-ıioE KULLANlMA UyGUN olLMALlDlR
urrRirıı ıvıeıııipuı-nrÖR Üç Rnnçnı_ı ve DEl\/loNTE YAP|DA 48cm UZUNLUĞurııoR oı_ıvını_ıoıR
uırRiıv ıvaıııipuı-ırön cövorsi, içınisiruıır HAREKET rorsiırN METALçUBuK BuLuNMALıDıR
ure niıv rvınıııipuı-nröR uç xısırııırinaüşoıv şrxı_irıor sıRvixs rixsr roiı-Eeiı_in öztı-ı_ixrr oLMAlıDlR
uııRirıı ıvıaruipuı-ııöR xoı_poroıvıi ApARıüTı ixiınnnrı oe srRvixs çAplı{A cöRı «uı_ı_aııııı"egiLnıırLioin
urenirı ıvıerııipulnröR KoLpoToMiepenıııı üzrRirııor siLiKoN oniRrsıı-yaplDA BALoN oı_MALıDıR
urıRirıı ıvarııipuı_ırön üzıniıııoı opAK MADDE vrRreiı_rcıx EJEKTABLE ısinişi cıı_ıvnı_ıoıR
urıRirıı ıvaruipuı-ıröRDE TENEKULUM Mı\NipULaröRe seeirLEyEcEK Ay/\RLı vioa npnnnrl oLMl\LıDıR
UTERiN ıvıarııipuLeröR sAGLlK gernNııĞıııoAN oNAYLl rirus xnYoıollvlALİDlR
UTERiN ıvlııvipuı-eröR sTERiL AM BALAJDli oLMALl vr srrRiı-izesyrırıı reııiır i erLinriı_lVı iş oLMAl1DlR
urıRiııı rvıarııipuı-ıröR ıııurvıuııırsi UzMAr\l üYE TARAFlNDAN KULLANlLAF.AK uYGUNı.Ux vıniı_ıcı:«ıiR.
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tr'an Ekartör Teknik Şartnamesi

GENI.]L HÜx [lırıı- ıı ııl

2.

1. satıcı fırma tarafiırdan verilen Tekn_k cevapların, madde sıra numarı§rna göre hazırlanması ve
istenen özellikler ile ilgili h açıklayıcı verilmesi gerekmektedir.

Teklifler ile bırlikte ürünlere ait katalogian i ve teklif verilen ma]zemelerin Şartııameye Uygunluk
Belgesinde belirtilen orjinal katalo1; kullanım krlavuzu ile teyit edilrnelidir.

Teklif edilen malzemelerin her bi seti oluşhıran olup teklif veren firma, aşağıda tanrmlanan sisterı.ıin

bütıinlüğünü bomıadan o seti kaleınlerin birine teklif vermelidir. Kısmi teklifler değerlendiımeye

a|ınmaz. Teklif edilen malzemeler aynı marka ve ile ulumlu olmalıdır

Sahcı firma teklif ettiği cihazn

teklifine eklemelidir.

Teklif edilen cihazlar Sağlık "İlaç ve

İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi

olduğunu gösterir belgeleri ihale

Teklif edilen malzemelerin hepsi

olup çok kullarııml* olrnalıdr. A
kullarıılabilmelidir.

Laparoskopik el aletleri hafif ve

kilit sistemli olmalıdır.

Laparoskopik el aletleri için (tek olanlar ve

ek maliyet bindirrnemek adına;

için elcek, iç-dış şaft ve harektli

İmalatçı, firmanın Türkiye'de ye

Aşağıda belirtilen belgeler noter

İmalatçı, ithalatg veya iştirakçi

o Laparoskopik el aletleri ve aksesuarlar

o Yedek paxça ve servis i
(ücreti karşılığında)

(TİTUBB koduna ve TİTUBB' dan ainmış fırrnabayi koduna sahip

yasında teklifi birlikte sunulmahdır.

ttirlü steri (otoklav, etilen oksi1 hidrojen vb.) uygun yapıda üretilmiş

sterıl edi sonra işlevlerinde hiçbir az-alma olmadan tekrar

Bu parçalarının kolaylıkla sökiilüp takılabilmesi için

temsilcisi olduğunu gösterir onaylı Tem§ilcilik Belgesini,

Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" veri tabanna kayıth olmalıdır. T.C.

:2yı1
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YOreğır Dpvl, lstıınesi
Uz. Dr.\Eı DıN

G€ne|

ikli tirtinler hariç) garanti kapsamına çıkan durumlarda, kuruma

parça ayrı sipariş edilebilir olmalıdır. Örneğin; 4 parçadan oluşan bir el aleti

olmak üzere biri ayn ayrı sipariş edilebilir olmalıdır.

yetkili tekır seıvisi bulunmalıdır.

evraklan arasında verilecektir:i olarak

Laparoskopik Fan Ekartör

r. Reusable olmalıdır.

9.

10.

vu66ir De
Op. Dr. Hl

Genel (J

z. Şaft uzrrnlugu 400 ınm çapı l0 olınalıdır.

ı. Endoskopikameliyatlarda ekart.e için yelpaze şeklinde acılmahdr.
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ı. Ekartör kapah olarak h,okardan s$cmeli batına giı,ilfiğinde şafttın enuckısmı şırınga seklinde itilerek açılabilmelidir

5. Ekartor tek elle kullanılabilmelidirl 
İ

YOreöır DdvEtt
Uz:Dr. ğdi

ünesl

Genel Cerİ
Dı0 re§, ı,lo\t

a
N


