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Akçakale ilçe Devlet Hastanesi

İhtil,aç Listesi

ILclLl FIltMALAlt^

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktan yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhalç Kanıın,.ın,ın
Doğrudan Temin 22ld (paıasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın a|ınacaktır. KDV Hariç en geç 07.08.20l9tarih ı,c saaı
l6:00'a kadar Baştabipliğimize elden veya 04lı43l89423 nolu fax'ımıza fiyat verilmesini ricaederim.

Teklif Başvuru Yeri
Teslimat yeri
Teklif Tiirii

Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi
Hastanemiz ilgili Birimi
Teklif Birim Fiyat _ İşin Tamamı
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DiKKAT EDiLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI
1. Teklifedilecek ürün (TSE,lSO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.

Teklifedilen ma]zemeler kesin sipariş tarihinden itibaren ..... gün içinde teslim edilecektir.(firına tarafindan yazılacak.;

Teklif edilecek malzemeler en az t yıl yüklenici firma garantisi altlnda olacaktlr.
Ödeme Maliye 2 numaralı Döner Sermaye saymanlığınca Nakit durumuna göre yapılacaktır

Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintileı yapılacaktır.
Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depoIarıdır,
İhaleyte ilgiIiçükabilecek anlaşmazlıklarda Akçakale mahkemeleri yetkilidir.

Ürüne air garanti belgeleri n,ıalın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı 'l'aşınır Kayıt Kontrol Biriınine teslinı edilcccktiı

Malzemelerin montaj ve onarlmı yüklenici firma tarafından yapılacaktlr.
Teklifini verdiğiniz ürünün barkod numarastnı teklif kağıdına yazınız.
Toplarn fi yat üzerinden değerlendirilecektir.
'l'eldlilini ve rdi iniz ürünün markasrnr bclirtiniz.

Ncıt.- Tekl iJl erde Krırrıl dnı a ı,e Do ksil Kesinl ikle ()l nıavacrıkıır
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ARTRosKopi önrü seri rrrıııir şARTNAMEsı

l. Set artroskopi ameliyatlrırıntlrı kullanıma uygun olmalıdır,

)i: 7rır:orıropi irıı'ı, ieclikrıl n()n_woven kumaşttın üretilmiş olup, cildin nefes almasına

izin verecek ancak; su,alkol,kan ı,e benzeri sıyıları emmeden orlamdan itecek ve

örtünün cıltına geçmeyecek nitelikıe olmalıdır,

3. ,Seı içerisindekİ' artro-skopi ijrıijsü 24()x320 (+/,%2) cm ölçüsünde dizin rıçıkıa

kııhLilmesi için 8 cm diüik oüan elastik malzemeden monte edilmiş parça olmalıdır.

4. Operasyon sırasınrJa .sıvıyı lahliye edebilecek şef.faf ııpalı sıvı toplama torbası

bulunmalıdır.
5. Ortü pratik, anlaşılır ve açılımı yönlenrlirici kıllanmış olacak, yazılı veya resimli

açılış yönü gösıeren eliket bulunacakıır,
6.Aleıma,sasıvemay()örtüSü,masayıtamörlecekşekildetasarlanmışveikikatlıalt

tabakası ,sıvı panatrasyonunu engellenıek için polietilen, üstü emici non,woyen

malze mede n ür et ilmiş olmalıdır.
7. Gömlekler orıopedi İmeliyaılarında kullanıma uygun dizayn ve kesime sahip 

..

rlokunmamış m'alzemeclen' mamul olacak, kolay yırtılmaz ve sıvı geçirmez özelliğe

sahip olmalıdu,.
8. tjnlık kumaşı cilr}in nefes almrısını sağlamalı ancak su,kan,alkol ve benzeri vücul

sıvılrırını emmer]en ortamdan uzaklaş|ıracak ve alta geçişine izin vermeyecek nilelikıc

itici olmalıdır.Sıv ye opera,ryon aLanı ile yoğun temas halinde bulunan kııl ve ön

gövde kısımlarınc]a kaİ ı,e ,İvı geçirmeyecek bir tarart şelfaf polielilen ve benzer.i

malzemeden, cilde temas 
"rler'irr*, 

isi emici dokunmamış ıabakııdan oluşan tukviye,ıi

oIacaklır.
O. İ"lrlfueren \rmalar ıekliJleri ile beraber numune vermeli numunesiz teklifler

de ğe rle ndir il meye ce kt ir.

l (). Set içeriği aşağıclaki gibi ıılmalıdır:

-7 odet 240x320 Artroskopi ortüsü

-7 odet 750x2O0 Alet Moso Örtüsü

-7 odet 3ox75 Stokinet

-7 odet Komero Kılıfı

-7 odet cilt kolemi ve cetvel

-7 adet İdeol Bandoj

-2 odet 7ox50 Medikol Bont

-j odet korumolı cerrohi önlük

-3 odet 40x40 Medikol Hovlu

Op. Dr. TayJun BACAKSIZ
DPvlet Hostanesi

AvMAToLoJi

,1 adet 11Ox1-00 Sterilizo on Bohçosı
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