T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

rünxiyn KAMu HAsTANErnni KURUMU

Sakarya Ünversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 835294l|-lolll8
Konu

:

Teklif vermeye Davet (Doğrudan Temin)

03.01.20l8

Hastanemizin ihtiyacı olup ilişikte sunulan "Teklif Vermeye Davet ile Teknik Şaıtnamede" cinsi, miktarı ile teknik
47 34 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun
22ld maddesine göre Doğrudan Temin ihale ile satın

özellikleri belirtilen ma|zemeler
alınacaktır.

İlgili malzemelere
vermeniz rica olunur.

ilişkin teklif fiyatlarınızı; proforma

fatura veya kuruı munuza ait teklif nrektubun

TEKLİF VERMEYE DAVE]
(Doğrudan Temin)

idari ve

S.No

UBB KoDU

Malzenıe/İşin Adı

l

ALÜMİNYUM PARMAK ATELi

2

ALÇI SARGI 20CM

30

CM

Miktarı

Birimi

200

Adet

2000

Adet

Tes. Tarihi

lanarak fivat

,/, a{.k ço,

i/lizı}etler Müdür Yrd

Birim Fiyat
Tl

ToPLAM

İdari Şaırlaı:

l.Fiyaılar KDV Htriç verilecektin

2.Vereceğiniz fiyat idaemize teslim fiyah (Kargo, Nakliye vb,) eklenerek verilmelidir.
3.Piyasa Fiyat afaştıma mektuplr 04,0l .20l8 l 5:00:00 'a kadar ktmunm ulaşiınlmalıdır,
4.Marka ve Teslimal stiresi belirlilecektir.
belirtilmesi zorunludur,
6.Ödeme en geç l50 ( YÜZELLİ ) giın içerisinde yapılacak:ıır.
?. idaremiz teklifedilen fiyatlann neticesine göre numune isıeyebilir

be|ge|endirilmesi adına öneme sahipıir.

l0.Teklifveren finnalil tekljfettikleri malzemenin teknik şartnaıeye uyguı olduğunu kabul etmiş sayılır.
l

l. Nmune değerlendirilmesi yapılmayan dmmlrda muayene kabul aşamasında malzemenin teknik şaıtnaıneye uygunluğu muayene kabul komisyonunca değerlendinlir.

l2.Uygun görülrneyen malzemelerin almı yapılmayacaktıı

l3.HastaneYönetiliciliğmizfirmannteknikşartnameyeuygunteklifvememesindendolayı

hiçbirhukukisorumluluğukabuletmeyecektir.

yaıılış,halalı yapan firmalara yanhş eşleştimeden kalnaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.

Adres : Adnan Menderes Cad. Sağlık Sk. N1.193 K.l Satın Alma Birimi AdapazarılSAKARYA (Merkez Kampüsü)

"Tel: 0264 88s 40 15 (SABiT) 444 54 00 (SANTRAL)
(Dahili: ) 1625 Bilgi İçin: SERDAR
Faks: 0264 2'75 67 40"
E-mail : Doğrudan temin için: seahdogrudantemin@gmail.com

C.

Toplam Fiyat

TL

MALZEME ADI
l ALÜMİNYUM PARMAK ATELi 30 CM
ALÜMİNYUM PARMAK ATEL 30 CM
S.No

BiRiM i
Adet

1- El bileğini

4-

saracak şekilde iç tarafı elyaftan ya da yumuşak bir materyalden yapılmış olmalıdır.
lmm kalınlığında 2cm enine kesilmiş ve tüm kenarları },ıJvarlatılmış aliminyum atelin içi 3mm ithal
plastozotla kaplanmış olmahdır.
Bir yüzü lastik takviyeli, diğer yüzü alüminyum olmalıdır.
Aliminlumdanyapılmışolmalıdır

5-

Atel enaz 30cm olmalıdır.

23-

s.No
1

ALCI SARGI 20CM

MALZEME ADI
Atçl sARGl BEzi TEKNiK şARTNAMEsi (20*200cm)

-

FiziKsEL özELLiKtERl

1)

Kullanılan alçı sargı bezi metrekare başlna en az 18 tel olmalıdır.

2)

Alçl sargl bezi 2Ox20O cm ebatlarında olmalıdır.

3}

Alçı sargılarda kullanılan sargı bezi pamuktan yapılmalı ve hidrofil olmalıdır.

4)

Alçılı sargıda kullanılan bez eksik olmamalı, kir, yağ lekesi, iplik kaçığı vb. kusurlar bulunmamalıdır.

5)

Bez kenarlı olmalı veya liflenmeyi önlemek için kenarlar kınk çizgi şeklinde (sülfle) kesilmelidir.

6)

sertleşme süresi 3-8 dakika araslnda ayarlanmlş olmahdlr.

7l

Alçılı sargıda ıslanmayan noktalar bulunmamalıdır.

8)

Bez üstündeki alçıların paket açıldığı zaman dökülmemelidir.

BIRıMl
Adet

