
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

rünriyB KAMU HASTANEr,nni KuRuMu
Sakarya Ünversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 83529411-10ll20
Konu : Teklif vermeye Davet (Doğrudan Temin)

Hastanemizin ihtiyacı olup ilişikte sunulan "Teklif Vermeye Davet

özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22ld

alınacaktır.

ilgili malzemelere ilişkin teklif fiyatlarınızı; proforma fatura veya kurumunııza ait teklif mektubunuzu kullanarak fiYat

vermeniz rica olunur. ı

03.01.2018

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

TEKLiF VERMEYE DAVET
(Doğrudan Temin)

UBB KoDU

Hyaı-unoNİr asir İçEnıN
KOLLOJENAZ iLE DEBRiDıııN YAPAN
MERHEM
ııyRLuRoNİ« nsİr iÇEREN YARA

HYAruRONIK asİr vp GÜMÜŞ
süLFADiAziN içpnpN yARA KREMı

idri şaıla:
l.Fiyatlar KDV Hariç verilecektir,

İ.lİJ."".glri, nv" ijaıemize teslim fiyatı (Kargo, Nakliye vb,) eklenerek verilmelidir,

l.nv".""İiv" *"ş,ırma mektuplar 04.0l ,Zblg l S,O0,0O 'a kadar kurumumuza ulaştınlmahdır,

belirtilmesi zorunludur.

6.Ödeme en geç l50 ( YÜZELLİ ) gun içerisinde yapılacalıiır, 
. ..,

belgelendirilııesi adına öneme sahiptir,

lO.Teklifverenfirmaıurt"kıifett,ı.ıe.imalzemeninteknikşartnaıneyeuygunolduğunu-kabuletmişsayllır.
1l . Numune değerlendirilmesi yapılmayan durumlaıda m*v.n. kuuuılş"Jo^,İJİ .uır"*.nin t"inik şrrtr"r.y" uyg*luğu muayene kabul komisYonunca değerlendirilir,

l2.Uygun görtllmeyen malzemelerin alımı yapılmayacaktır,

l3.Hastane Yönetiliciliğimiz fimanın teknik şartnameye uygun teklif vemeınesinden dolayı hiçbir hüuki soruml-ıİ:ğ, kP,l ,*"]:::|]],

;,;ir;;;;- fimalaıa ymlış eşleştimeden kaynaklman doğacak zrarlil rücu edilecektir,

Adres : Adnan Menderes Cad. Sağlık Sk. No.193 K.l Satın Alma Birimi AdaPazarı/SAKARYA (Merkez KamPüsü)

,Tel: 0264 888 40 l5 (SABiT) 444 54 00 (SANTRAL)
p"iiıijıozi nıgi İçin: sERDAR C. Faks: 0264 2,75 67 40"

ı-mail : boğrudan temin icin: seahdosrudanteminosmail,com



S.No MALZEME ADI BiRİMİ
l HyALuRoNiK ASİT iCEREN KoLLoJENAz iı-B nnnRi»vıAN yApAN Adet

KOLLAJENAZ İLE DEBRİDMAN YAPAN
HYALURONİK ASİTLİ MERHEM

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Merhem; lokal uygulamalar için Vibrio alginoliyticus bakterisinden elde edilen
patojenik olmayan Kollajenaz ihtiva etmelidir.

2. Merhem de kullanılan Kollajenaz 0/o 99 saf olmalıdır.

3. Kollajenaz enzimatik aktivite ile yara yatağını nekrotik dokudan temizleyebilmeli
ve bu sayede yaranın iyileşme sürecini hızlandırabilmelidir.

4. Hyaluronik asit Kollajenazın etkisini artırarak yarada iyileşmeyi uyarmalı ve daha
hızlı bir iyileşme süreci başlatabilmelidir.

5. Ürün akışkan olmal|, kolay uygulanabilmeli ve rahatsızlık vermeden acısız bir
uygulama imkanı sağlamalıdır.

6. Hyaluronik asit ayrıca gerekli nem ortamını sağlayarak iyileşme sürecini
uyarılmasına katkı sağlamalıdır.

7. Merhem 30 gr lık tüp içinde olmalıdır.

8. Ürün; Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır.
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S.No MALZEME ADI BIRIMI
J HYALURONİK ASiT icER_EN YARA KREM Adet

HYALuRoNİK AsİT İxrİva eoeır
YARA VE YANIK KREMİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Krem; akut ve kronik yaralarda lokal olarak kullanılabilmelidir.

2. Krem; Hyaluronik Asit ihtiva etmeli bu sayede doku onarımı için gerekli olan nem
ortamını sağlayarak iyileşme sürecini uyarılmasına katkı sağlamalıdır.

3. Krem; yeni doku oluşumunda yüksek öneme sahip olan hücre çoğalmasını ve
göçünü sağlamalıdır.

4. Krem; Makrofajlarln fagositer aktivitelerini tetiklemelıdir.

5. Krem; radyoterapiden dolayı oluşan dehidratasyonlar için lokal olarak
kullanılabilmelidir.

6. Krem; cilt yıpranmalarında, sıyrıklarda, yüzeysel yaralarda, hafif yanıklarda, cilt
irritasyonlarında, radyo terapiden dolayı oluşan dehidrasyonlarda, vasküler cilt
ülserlerinin tedavisinde, yatak yaralarında kullanılabilmelidir.

7. Krem; 25 gr'lık tüplerde olmalıdır.

8, Ürün; Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır.
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S.No MALZEME ADI BİRiMi
_, HYALURONiKAS TVEG jş süı-r,qniaziN icnnnN yARA KREM Adet

HyALuRoNiKAsiTve cüi@
YARA VE YANIK KREMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Krem enfekte ve enfeksiyon riski taşıyan akut ve kronik yara ve yanıkların

tedavisinde kullanılabilmelidir.

2. Krem Gümüş Sülfadiyazinin geniş Antimikrobiyal spektrumu sayesinde Bakteriyel

kontaminasyonu engellemeli ve aza|tmalıdır.

3. Krem Hyaluronik Asit ihtiva etmeli bu sayede doku onarlmı için gerekli olan nem

ortamını sağlayarak iyileşme sürecini uyarılmasına katkı sağlamalıdır.

4. Krem enfekte yara ve yanıkların lokal tedavisinde etkili olmalıd|r.

5. Krem Gram Negatif ve Gram Pozitif bakterilere (Özellikle P. aurenoginosa ve E.

pyogenes'e) karşı etkili olmalı ve enfeksiyonu temizleyebilmelidIr.

6. Yenileme süreci esnasında kolojen salgısını kontrol ederek fibrözü azalmalıdır.

7. Krem 25 gr ve 100 gr lık tüplerde olmalıdır.

8. Ürün; Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır.
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