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Hastanemizin ihtiyacı oIan Karyola Ayak Sabitleme Kemeri Yetişkin Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiginiz takdirde K.D.V.
hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arzlrica ederim

Muhammet Ali GÜZEL
DoÖRUDAN ],ElüiN

iHTiYAÇ LİSTESi

S. MAl-Zl]Mt] ADl t,ü B B KODU iiut llodu Miktar Birim Birinı Ilivat T6,plam Tutar

l
KARYOLA AYAK SABITLEME KEMERI
YETİŞKİN l 500 Adet

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Ahm Şartları
Son Teklif Verme Tarihi:30.01.2023 Saat: 10:00
l. Teklif edilen 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:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme

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

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

9. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazı|ı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik ııdemez.
'lemliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur..
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Karyola Ayık Sabitleme Kemeri Teknik Şartnamesi

1-SabitleYici kemer esnek, yumuşak ve bilekleri sarabilen bir yapıda olmalıdır.

2-Kemerin cilde temas eden alt kısmı, teri emebilen pamuklu ve aierjik olmayan dokuya sahip

olmalıdır.Esnek olmalı, velkro nun rahat ve sağlam tutabilmesi için tüylendirilmiş ma|zemeden

yapılmış olmalıdır.

3-Kemerin bileği saran kısmının boyıı her kol ve ayak bileğine uygulanabilir olmalıdır.

4-Bileğin karyola ve sedYe Ye bağlanabilmesi için kemerin üzerine dikili en az 80 cm uzı.ınluğuııda

pamuklu malzemeden üretilmiş bir çift bağlantısı olmalıdır.

S-Kemerin bir ucunda hastarıın her tüirlü zorlamasına karşın açılmasını engelleyen cirt cııtlı

malzemeden YaPılmıŞ sabitleme kilit parçası kemerin üzerine dikili o|arak da bu parçanın

iliştirileceği dişi velkro (tilylü) parça olmalıdır.

6-Kurdeleler sabitleYici bandın üzerindeki dişi velkroya sağlam şekilde tutturularak ani kuvvet

uygulamalarını karşılayacak mukavemette olmalıdir.

7-Kemer non steril Polietilen Şeffaf ambalaj poşetin içinde alıııalı, poşetin üzerinde resim ve yazı ile

Türkçe olarak kullanma talimatı olmalıdır.

8-Firma, miadının dolmasına 3 ay kala kullanıtmamış ınalzemeyi değiştirmelidir.

9-Satın alinan YetiŞkin el ve ayak sabitleme kemeri şannameye göre muayene edilip, kullanılabilirlik

aÇısından komisYon tarafından değÇrlendirildikten sonra uygunluk kararı verilecektir.

l0- Ürüne bir (l) adet numune kontrolünden §onra karar verileceküir.

l l- Firma UBB kaydını teklifle birlikte sunmalıdır.

12- Firmanın ÜlS kaydı bulunmalıdır.

Yüreğir


