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Sakarya Ünversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı z 835294ll-|0lll398
Konu : Teklif vermeye Davet (Doğrudan Temin)

Hastanemizin ihtiyacı olup ilişikte sunulan "Teklif Vermeye
özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun
alınacaktır.

09.1|,2017

Davet ile Teknik Şartnamede" cinsi, miktarı ile teknik
22ld maddesine göre Doğrudan Temin ihale ile satın

llgili mal lere ilişkin teklif fiyatları proforma fatura

İdari Şartlar:
l.Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.
2.Vereceğiniz fiyat idaremize teslim fiyatı (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir.
3.Piyasa Fiyat araştırma mektuplar lg../|.\..l20l7 Saat!.2.:00'a kadar kurumumuza ulaştırılmalıdır.
4.Marka ve Teslimat süresi belirtilecektir.
S.Varsa; teklif edilen malzemeye ait UBB KODU mutlaka belirtilecektir. Tekliflerde firma tanımlayıcı numara ve bayi tanımlayıcı numiıra
belirtilecektir. Tekliflerde Vergi numarası belirtilmesi zorunludur.
6.Ödeme en geç l50 ( YÜZELLİ ) gün içerisinde yapılacaktır.
7. Idaremiz teklif edilen fiyatların neticesine göre numune isteyebilir.

§, 
İ!ar9$z en düŞük fiYatı kabul etmek zorunda olmayıp; malİeme seçiminde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmetile ilgili kiterleri de değerlendirir.

9, Stok olmaması, koŞulların sağlanamaması gibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz veyahut Stok yok ibareli ve kaşe imzalı dönüşlerinyapılması piyasa araştırması yapıldığının belgelendirilmesi adına öneme sahiptir.
lO.TekIif veren firmalar teklif ettikleri malzemenin teknik şartnam.y. ,ygrn bldrğunu kabul etmiş sayılır.
l l, Numune değerlendirilmesi YaPılmaYan durumlarda muayene ka'bul aşamasında malzemenin tetnık şartnameye uygunluğu muayene kabulkomisyonunca değerlendirilir.
l 2.Uygun göriilmeyen malzemelerin alımı yapılmayacaktır.
l3,Hastane Yönetiliciliğimiz firmanın teknik Şartnameye uygun teklif vermemesinden dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.l4,Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığınlnzı.oz.zo'ıatarih ve 19617613 sayıIı yazısına istinadenTiTUBB üzerinden barkod eŞletirilmelerini yanlış,hatalı yapan firma|arayanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlarrücu edilecektir.

Adres : Adnan Menderes Cad. Sağlık Sk. NO. 193 K. l Satm Alma Birimi AdapazarılSAKARyA (Merkez Kampüsü)"Tel: 0264 888 40 14 (SABİT) 444 54 o0 (SANTRAL)
(Dahili: ) 1614 Bilgi için: ASUMAN ŞAHİN Faks: 0264 275 67 40"
E-mail : Doğudan temin için: seahdogrudantemin@gmail.com

tlgı|ı malzemelere ılışkın
vermeniz rica olunur.

nrzl; veya kurumunuza ait teklif mektu kullanarak fiyat

^
kilçn,
2nletler Müdür Yrd

TEKLiF VERMEYE DAVET
(Doğrudan Temin)

ç ldari "4
S.No Malzeme/İşin Adı UBB KoDU Miktarı Birimi Tes. Tarihi

tsırım ttyat
TL

Ioplam Fiyat
TL

l EKSTERNAL DEFIBRİLATÖR PED 20 Adet

2 VASKÜLER TURNiKE KİT, YETiŞKİN 30 PAKET

3

POLİTETRAFLOROETİLEN (PTFE) No:
3l0 17 (+3)MM ll2 YUVARLAK ÇiFT 90
CM

60 Adet

4
PTFE, TEFLON PLEDGET YAMA
4(+l)X6(+l) MM l00 PAKET

ToPLAM



PTFE DlKiŞ TEKNiK ŞARTNAMEsl

1. PTFE imal edilmiş, monofilament, sentetik, nonabsorbable dikiş materyali olmalı.
2. CY-4;26 mm L22 cm - CV-4;26mm 90cm 7/2YuvarlakÇift İğne
3, Ambalajı kolay açılabilmeli, çift veya tek, orjinal ve steril ambalaj içinde ve dikiş
malzemesi iç ambalajda korumalı olmalıdır.
4, iPliğe bağlı iğneler Paslanmaz kaliteli çelikten olmalı, kullanım sırasında kırılmamalı,
çift, sterıl ambalaj içinde korumalı olmalıdır. iğne bükü|meye karşı dirençli uç klsmının
birçok 8eçişten sonra küntleşme derecesi, portegüye tam olarak oturması açısından veiplikler de kopma mukavemeti, dokudan travmasız geçişi düğüm emniyeti açısından
hastanemiz a meliyathanelerinde kulIanılarak test edile;ektir. igneler portegüye tamoturmayı sağlayan ve kaymayı engelleyen yapıda olmahdır. iğne - sütür niışı<esı da|anıkııolmalı sağlamlığı test edilmiş, ileri metal teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır. uygunluğu
komisyon tarafından değerlendiriIecektir.

5, Ambalaj üzerinde imalatcı firmanın ticari adı, iğne cinsi, iğne adedi, iğne boyu sütürunkalınlığı üretim ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
6. Her düzine paketi için barkod olmalıdır.
7 , Firma tarafından kaşeli, onaylı katalog ve literatür çalışma dosyasI getirilecektir.
8, Miadı yaklaşan ürünler, hastane|erce miadlnın bitmesine 4 (dört) ay kala firmayabildiri|ecektir. Tedarikçi firmaca uyarıya rağmen yeni miadh ürünle değişim yapılmadığı
takdirde; firma, zararı karşılayacağını kabu| etmiş sayılacak ve oluşan kamu zararınıtazmin edecektir.

9. Teslimat esnasında, teslim edilecek ürünün miadı en az 2yılolmalıdır
10' Numuneler kliniğin uygun gördüğü yeter|i sayıda denenip, malzemenin uygunluğunaonay Verilecektir.

11. Ürünler 60 adet 122 cm, 60 adet 90 cm olarak teslim edilecektir.



TEFLoN PLEDGED (KARE - oVAL IO,LUK POşET ) TEKNİK
ŞARTNAMESİ

l . Malzeme sıkıştınlmış teflondan mamul olmalı, çok sert veya çok seyrek ve
liflere ayrışır yaplda olmamalıdr.
2. l 0'luk steril poşetlerde olmalı.
3. Kare, küçük kare ve oval olacaktır. Hastanenin isteği doğrulfusıında şekli ve
miktarı belirlenecektir.

4. Teslimat esnasmd4 teslim edilecek üriiniin miadı en az 2 vıJ olmahdır
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TuRNixE KıT TEKNiK şARTNAMESı

Vasküler turnike veya pürse string dikiş tutturmada kullanılabilmelidir.
Her türlü tape veya 8/0 inceliğine kadar süturlerle kullanılabilir.
Turnike kitlerinin boyları 18 cm olmalıdır.
Siner lastikleri kahverengi renkli olmalıdır.
Klinik kullanım için numune getirilecek ve kullanım sonrası karar verilecektir.
Paketler 2 adet ürün içermelidir.
Paketlerin içerisinde 2 adet naylon tape (4-6 mm boyutunda}olmalıdır.
Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.
Ürünler en az 2 yıl miyatlı o|malıdır.



3.

4.

DEFıBRitATöR clHAzı ıçıN PACE EtElffRoDu TEl(Nıx şARTNAMESı

Nıhon kohden Marka Defibrilatör cihazında kullnılacaktır ve pace Adaptör kablosu ile
orijinal olacaktır.

Tekli edilecek elektrodlar yetişkin hastalarda kullanılacaktır. En az 1yıl kullanım ömrü
olacaktır.

pace Elektrodu hasta vücuduna yapıştıktan sonra en az 24 saat kalabilmelidir.
Elektrodlar Pace Maker, Defibrilatör, AED Defibrilasyon, EKG Monitörü2asyonu ve
senkronize kardiyoversiyon amaçlı olarak çok yönlü kullanılabilmelidir.
Elektrodlar bozulmasını önleyecek ve jelin kurumamasını sağlayacak özel steril
koruyucu kapaklı ambalaj içinde olacaktır.

Elektrodlar doğal kauçuk lateks madde içermeyecektir.


