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Sayı :

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan Airway No:3 Ve Alkol Alımı işi satın alınacaktır.
gönderınenizi" teklifinizde teslimat süresinin de biIdirilmesini arlrica ederim

25.01.2023

İlgilendiginiz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi

Irıri t,iS],F.Si

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları
Son Teklif Verme Tarihi:27,01,2023 Saat: 10:00
l. 'teklif ediIen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2. Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından 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 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:Fatwa 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 bunlann Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından soruınludur, Geri ödeme kurumu barkod

ve Sut kodlarının eşIeştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB - UTS kayıtlarının esas almadığndan, 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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S. 1\,1At.Zt]ME ADt U l] B KoDtJ Sut Kodıı Miktar Biriın Birim Fiyat Toplam Tutar

l ORAL AlRWAY No 3 cR2650 500 Adet
2 ALKOL (ETiL ALKOL)%96 L|K 200 Litre

YÜREĞiR DEVLET HASTANESİ
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ALKOL Şı\RTNAME!iİ

L.%96 ı-ır priı- ALKoL olmalıdır.

2. Renksiz, berrak, akıcı ve uçucu, kokusu karakteristik olmalıdır.

3. 5 litrelik ambalajlarda teslim edilmelidir.

4. Etiketinde ürünün adı, hacmen % alkol miktarı, net ambalaj hacmi, kullanım ve saklama koşullarına

yönelik bilgi, üreten ve/veya ambalajlayan firmanın ticari ünvanı bulunmalıdır.

5. Orijinal ambalajında kapaklı olmalıdır. Kapaklarının kolay açılmasını sağlayacak aparatı olmalıdır.

6. Son kullanma süresi teslim ediliş tarihinden itibaren en az iki yıl sonra dolmalıdır.

7. Teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teylt etmek amacıyla

numune getirilmelidir.

8. Teklif verecek firmaların alkol dağıtım yetki belgeleri bulunmalıdır.

9. TAPDK'ın hastanelerin gereksinimi için kullanılan etil alkol açısından belirlediği standartlara uygun

olmalıdır.

10. Teklif veren firmalar numune getirmelidir.

11.Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınmaısı ile
Bakanlığınırı yasal mevzuatı çerçevesinde istediği araç
faaliyet belgesine sahip ol maları gerekmektedir.

llgili olarak Ulaştırma ve A|tı/apı

uygunluk belgeleri ve tehlikeli madde
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SMTr526-AİR-WAY ORAL

SMT Temel
İşlevi:

1. Bilinci bulanık yada kapıılı hastalarda havayolu açıklığının koruııamadığı

durumlarda, havayolu açılilığını seığ l amak üzere tasarlanmış o lmalıdır.

SM ]\4alzenne

Tanrırılamaı
Bilgileri:

2.PE'den imal edilmiş olacaktır.

3.Ürtlntlnçeşitliboy ve numaraları olmalı ve Uluslararası renk kodlanna uygun

olmalıdır.

Teknik
özellikleri:

4.Ağız içi yapısına uygun kavisli olacaktır.

5. Esnek yapıda olacaktır.

6. Aspirasyonkateterinin geçişine uygun ısrTna bloğu olacaktır.

7.Uç kısmı atravmatik olacaktır.

8.Latex içermemelidir

Genel
Hükiimler:

9. Ürtinler steril, tek kullanımlık olmalıdır.

l0. Ürtln ambalajı tizerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi

bulunmalıdır.


