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KONU: TeklifMektubu

TEKLİF MEKTUBU

}Iastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda çinsi ve miktarı yazılı olan malzeme|er 4734 sayılı Kamu İhale
kanununun esas ve hükiimlerine göre satırı alınacaktır. kDv Eariç toplam fiyatın
Alma

"-17

gönderilmesini rica ederim.

E-mail
Telefon

Fax

seahsatinalma@gmail.com
0(414, 3l7 26 241268182B5137 l39 14|
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Teklif Veren Firmanın

Adı

Adresi
Telefon
Fax

yardrmcışı

İOarl

Miktırı

Birimi
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ADET
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UBB Kodu

Birim
Fiyatı

Toplım

GENEL TOPLAM

Firma yetkilisi
Ye

E-Mail

fJğ§ Kodu ile birlikte gönderilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
***Ödeme kapsamında olmayan (SUT Kodu
kaydı oİmayan) ürünlerin kabulü depomuzca
*ııtıı

yapılmayacaktır.
***Tıbbi cihaz alrmlarrnda cihaza bağtı yedek parça,
aksesuar ve sarf malzemelerinin satış
sonrası teminine ilİşkin tedarikçi tarafindan düzenlenen taahhütname mutlaka verilmelidir.
***Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Malzemelerin
alımında teklif veren firmaların, Satş Yeri
Yetki Belgesi sunmılarr gerekmektedir.

Hastane Adresi : Yenice Mıh. Yenice Yolu No:l EYYtİBİYE / ŞANLIURFA
Topçu Meydanı Veıgi Dairesi : 799a4a235E
Not : MaI ahmlarında teklif edilen ürünlerin numunesi teklif geçertilik tarihine kadar Hastanemiz Satın Alma
Birimine gönderilecek olup, gönderilmediği takdirde iirma teklifi değerlendirme dşı bırakılacaktır.

DIJAL MESH TEKNIK OZELLIKLERİ

1.

Acik ve Laparoskopik venfal herni onarrminda kullanilabiimelidir

2.

lntraabdominal yerlestirme icin mesh'in iki ytiaü bulunmalidir.

3.

Mesh'in bir yüzü (Batin duvarina gelecek kisim) defekt olan bolgede gereHi doku bııyumesinin
saglanabilınesi icin monofilaman pol1propilen veya polyester yapida olmalidir.

4.

Mesh'in diger ytizü (orgarılarla temas edocek bölümü) gorokli olan,doku buyumesi saglanana kadar,
PolYProPilen tabakayla organlarırı yapismasini engellemek icin, doku gelisimini hizlarıdirmak ve
tacker adhezyonurru onlemek amacli Sodyum hiyaluranat, adhezyon onleyici ozellikteki
carbokcimethilceluloz ve esnekligi saglayan poilyethilenglikol bilesimlerinden tiretilen hidrojel veya
oxide olmuş atelokolajen tipl ve gliserol den olmalidir.

5.

Meshkesilebilınelidir.

6.

Mesh icerisinde herhangi bir hayvansal kaynak bulırnmamalidır

7

.

Adezyon önleyici bariyer doku buyumesi icin yeterli olan en gec 30 gün icerisinde vücuttan tamamen
emilerek atilabilmelidir,

8.

Monofilament Polipropilen kisim ile adezyon önleyen hidro.1el tabakayi birbirine sabitleyen PGA
lifler veya benzer özellikte tabaka büttlürılüğiirıü sağayan yapılar bulıınmalidir.

9.

Meshin iki ytlatl arasırıda bu lifli veya benzer özellikteki katman ayni zamanda adezyon engelleyici
bariyerin dagilmasini engellemeli ve en fada 80 giınde vücut disina atilabilmelidir. Bu katman
uygulama sırasında kolaylık sağayarak adezyoıbariyerin dağıimasını engellemelidii.

1O. Paket iiaerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.
1

1. Orjinal ambalajinda ve steril olınalidir.
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