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şanlıurfa Eğtim ve Araştırma Hastanesi yöneticiliği

SAYI ı272
KONU: TeklifMekhıbu

TEKLİF MEKTUBU
Ilastanemizin ihtiYaÇlarından aşağıda cinsi ve_ miktarı yazılı
olan malzemeler 4734 sayı|ı Kamu İhale
Kanununun Z2ldMaddŞine esas ve hol«ımljrine gore satın alınacaktır.
KDV Hariç toplam fiyatuı hastanemiz Satın Atma
Birimine gönderilmesini rica ederim.
E-mail
Telefon

Fax

seahsatinalma@gmail.com

0(414| 3ll 26 24İ268182B5B7/4l
0(414) 3l7 26 30

S.No

Adı

l
2

Teklif Veren Firmanın

İdari ve

Miktarı

Birimi

l0o0o0
t00o

ADET
ADET

Adı

Firma yetkilisi

Telefon

Kaşe ve İmza

Adresi
F'ax

IJBB Kodu

Birim
Fiyatı

GENEL TOPLAM

E-Mail
*ı'ı' fj§S Kodu ile birlikte_gönderilmeyen
teklifler değerlendirme dşı bırakilacaktır.
***Ödeme İ«apsamında
oimayan (SUt Kodu ı.rvaİ"İ-ryan) ürünierin kabulü depomuzca

yapıImayacaktır.
***Tıbbi cihaz alımlarında
cihaza bağlı yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin satış
sonrasr teminine ilışkin tedarikçi tarafindan düzenlenen taahhütname mutlaka
verilmelidir.
***BiYomedikal DaYanıklı
TaŞınrr Malzemelerin alımında teklif veren firmaların, §at§ yeri
Yetki Belgesi sunmalan gerekmektedir.

Hastane Adresi : Yenice Mah. Yenice Yolıı No:l

EYYüBiYE /şANLIURFA

Topçu Meydanı Vergi Daiıcsi z 799M02358
Not : Mat alımlannda teklif edilen ürünlerin numunesi teklif geçerlilik tarihine kadar
Hastanemiz Satın Alma
Birimine gönderilecek olup, gönderilmediği takdirde nrma tellln değerlendirme dışı
bırakılacaktrr.

Toplam

vEN vAtFl iĞıırsiz, rexı.i

1,

'

3'
4'

rıxıix şeRrı.ııvrsi

pediatrik kullanıma
ve hassas dozlu ilaçlarla kullanıma
uygun şekilde sıvı yolu hacmi
maksimum o.o85İo.01 ml olmahdır.
şeklinde o|mah, sıvı valfin haznesine dolmamalı,
böylece
::l,},iJi-:K

jil.İff'

FDA tavsiYelerine uygun olarak
silikon kısım renkiz ve
şeffuf olmalı, valfin içinin
Ven hatbnl b"fi;;"k ;;; valf kısmı
mavi ile kodlanmış
:"#5ilİl,*u*bilmelidiı:

AkıŞ hlzı minimum 1o.ooo mllsa olmah,
enjektörle verilen acil sıvı volümlerini
de
karşılayabilmelidir
5, sağlık personeli ve hastanın enfekiyon risklerini
azaltmak üzere kapakız olmalı,
stoper ve ğne ihtiyacı duymadan ku|lanılabilmellJiİ
6, Hasta üzerinde en az 7 gün kalabilmeli, n,
ihale dosyasına Ve numune
formuna ek|enecek rapor|arla belgelenmelidir.
7, va|f, kase şeklinde çukurlu paketlerde olmalı, paket
açılırken yere düşme riski
taşımamalıdır
8, valfin katetere bağlanan ucunda ilk kullanımda
çıkarılmak üzere kapak bulunmalı,
böylece paketten çıkarma slrasında el valfin
ucuna
9, yüzeyi, silinerek dezenfukte edilebilmesi için temas etmemelidir
t"r-atl.
"- olmalı, içteki silikon ile dış
nl1$lüi arasında seviye farkı ve boşluk olm"mrl,aİİ
10, Valfte ölü boşluk olmamalı,
makimum .c
ile yıkanabilmelidir. Bu durum
uygunluk sınsında denetlenecektir.
11, Metal parça, latek ve DEHP içermemelidiı:
Biyouyumluluk nporları ihale dosyasında
ve numune formuy|a birlikte sunulma|ıdır.
12. Gövdesi iç kısmının görünmesine
izin vermeli, şeffaf olmalıdır
13, valfin gövde kalınlığı bnnülü yükeltmeyecek
iuı,iıau oir"ı,, gövdenin en kahn bölgesi
1 cm'yi geçmemelidir.
14. ihale kararı,numune değerlendirilmesinden
sonn verilecektir.
15. Miadı 5 (beş) yıl olmalıdır.
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sTERlL DisTiLE su TEKNiK ŞARTNAMEsİ
1.

2,

20cc'lik ampul formunda cam şişelerde olmalıdır.
Steril, apirojen olmalıdır.

Klorür; maksimum 0.5ppm olmalıdır.
4, En az 2 yıl kullanım süesi olınalrdır. Istekli, ürünleri miadınn dolrnasına 3 (tiç) ay kala yenisi
ile değiştirecektir.
3.

