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Hastanenıiziı ihtiyaçlarından aşağıda cirısi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhalc Kaııtı,ıuı,uı,
Doğrudan Temin 22ld (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaknr. KDV Hariç en geç ()7.08.20l9 ınıih \.
saat l6:00'a kadar Baştabipliğimize elden veya 0414 3l8 94 23 nolu fax'lmıZa fiyat verilmesini ıica edeıim.
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Tu 1arSıra No Birim..Miktar ,

tliDRoFiL oAZLı BEZ 90 cM X !00 M 20 TEL RULO ADET
] NERüLiZA röR MA SıIES|PEDhTR]K L200

ADETNEBÜLiZA,roR MASKESi YETİşKN
n PAMUK 1000GR 500 ADET

800SARGI BEZi l5 cM X 25 M (l8/20 TEL)
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DİKKAT EDiLECEK HUSUSLAR vE ALIM ŞARTLARI
l. 'fekliledilecek ürün ('fSE,ISO,CE vs) beIgelerine haiz olacaktır.

Tekİifeclilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren ..... gün içinde teslim edilecektir.(lirma tarafindan yazılacak ı

Tcklif etlilecek nıalzemeler en az l yıl yüklenici firma garantisi altında olacaktlr.
Ödeme Maliye 2 numaratı Döner Semıaye saymanIığınca Nakit durumuna göre yapılacaklır

Faıura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktu.
Teslinı yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdr.
lhaleyle ilgi]i çıkabilecek anlaşmazlıklarda Akçakale mahkemeleri yetkilidir,

Ürüne ait laranti beIgeleri malın teslimi srrasında Hastanemiz Dayanıklı Taşünır Kayıt Kontrol Birimine tesIiın edi]cccktiı

Malzenıelcrin moüıtaj vc 0narımı yükleıici firma tarafindan yapılacakttr.

Teklifini verdiğiniz ürünün barkod numarasını teklif kağıdına yazınız.

Toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
l'cklli lini yertli iııiz ii rü nii n nıarkasıırr belirtiniz.

TEKLiF SAHiBiNiN t<AŞE - |MZA

l,E,BLjGA,f ADRESi
VERGi DAiRESi VE
],ELEFON VE FAX

Noı: Tekliflerde Karalamq ve Dql<ril KesinliHe Olmayqcaklır
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PAMUK IIrDRoFiLLİil GR,LIK TEKNİK şARTNAMESİ

1. ,ljbbi kullarıım amacıyla üretilıniş. emicilik özelliği aııtııılmış. boya kullanmadan be}azlatılmıŞ,

kokusuz, içinde kııpııİı ve"v,a heı,hangi bir katkı maddcsi olmıyan, o..ıi l00 cottoıı- hidıofil pamuktan

oluşmalıdrr.
2, Su tutuculuk ve hrzlı emilim özelliği yiiksek olmalı, hidrofıtliği testlere uygun olmalıdır.

3. Yakıldığında az miktaıda beyaz kül bırakmalıdır.
4. Koparıldrğında ve kesildiğinde etrafta toz oluştırffiamalıdır.
5. Pamuk iyipreslenmiş olmalı ve rulonun bitiınine kadar diizgiin açılmalıdır,
O. Uzun lifli olınolı. dtlrgtln bir şekilde kesilmiş ve amhalajlanmış olnıalıdır,
7. Suya_neme dayaıııklı gran-,uju uygun biyiiklükteki ambalajınm içinde fJo Gr (+3g.;ru*ş

bulunmalıdır.
8. 10-30 kg' lık balyalar halinde olmalıdıı.
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oKsiJENMAsKEslNEBULiZATÖRsETiİçİNYErişrixrn«Ni«şenrşıvıgsİ

l. Burun ve yüz yapısrna anatomik olarak uygun olmalıdır,

2. Yumuşak, tahriş eirneyen, non+oksik PVC'den yap mış olmalıdır-

3. Şeffafve açık ren}te, kokusuz ve antiallerjik olmalıdır,

4. Kanallı, kınlma ve biikülmeye dayanıklı, king yapmayan, yumuşak en az 180om bağlantı hortumu

olmahdır.

5.Aıkadanbaşageçirilmesiiçinboyuayarlanabilirvekolaycayerindençıkmayaniastiğibulunmahdır.

6. Başı çevreleyen lastiği esnek fakat kolay defoıme olmayacak nitelikte olmalıdıı,

7. Maskenin heı iki yanrnda fazla 02 ve CO2'i çıkar acaN en az lcm çapında delikler bulunmalıdır,

8.Maskeninhortumkısmı,merkezioksijensisteminebağlıolan02floı,ı,metrelerineuüırmluolmahdır.

9. Maskenin buıun tDerine rahat oturmasını sağlayan ince metal mandalı olınalıdt,

10. Maskenin yüze oturan kenar bölii,rnleri yuvaılatılmış olup, tahrişe nedçn olmamalıür,

lt, Maskenin hortum kısmı ambuya da takılabiliı nitelikrc olmalıür,

12. Malzeme tekli ve temiz poşet içinde olmalıdır,

13. İlaç hazıesi şeffaf ve dereceli olmalıdır,

14.Solüsyonformundanebülilaçlarınkullarumrnauygunolmalıdır,

15.Buharçıkışaparatıhunişeklindeolmalıvehaaıeyekonulanilacıuygunşekildepüskiİrtınelidir.

16. İlaç verilme sonıasr hazıede partiKil ve nebül ilaç kalmamalıdıı,

17. En fazla 50 -l00 adetlik kutular şeklinde ambalajlanmış olarak teslim ed
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oK§lJENMAsKEsiNEBULİZATÖRsETiiçİNPEDiATnİxrn,rxİxşmrı*aııresi

1,Maskepedianikboydaşeffaf,disposableolmalıvekokuyapmaınalıveyitz€taJnotıırmaiıdır.Ağzıve
burnu içine alma]ıdr

2. Burun ve yiiz yapısına anatomik olarak uygun olmalıdır,

3. Yumuşak, tatıriş etmeyen, non-toksik PVC'den yaprlmış olmalıdır,

4. Şeffaf ve açık renkte, kokusuz ve antiallerjik olmaiıdır,

5. Kanallı, kırılma ve bükülmeye dayanıklr, king yapmayan, 1umuşak en az 180cm bağlantı hortumu

olmalıdır.

6,Arkadanbaşageçiriimesiiçinbolııayarlanabilirvekolaycayerindençıkmayanlastiğibulunmalıdır.

7. Başı çevreleyen lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelilte olmahdır,

8. Maskenin her iki yanında fazla 02 ve Co2,i çıkaracak, en az lcm çapında delikler bulunrnüdlr'

9. Maskenin hortıım krsmı, merkezi oksijen sistemine bağlı olan 02 flowmetrelerine uyumlu olmalıdır

10. Maskenin burun iizerine rahat ofurmasınr sağlayan ince metal mandalı olmalıdır,

11. Maskenin yiize otuıan kGnar böltimleri yuvatlatılmış olup, tafuişe neden olmamahdıı,

12'Maşkeninhortumkısmıambuyadatakılabilirnitelikteolmüdır.

13, Malzeme tekli ve temiz poşt içinde olmalıdır,

14. İtaç haznesi şeffaf ve clereceli olmalıdır,

15. Soliisyon formunda nebül itaçlann kullanımına uygun olmalıdrr,

16.Buhaıçıkışaparatıhunişeklindeolmalıvehazneyekonıİanilacıuygunşekildepüskiirtmelidir.

17. llaç verilme sonrası haznede partikül ve nebii[ ilaç kalmamalıdır,

18. En fazla 50 -100 adetiik kutular şekl inile ambalajlanmış olaıak teslim edilmelidir,
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1. Sarg bezinin kenarlan öıgülü olmalıdır.
2. İmal edildiği sargı bezi tek kat iZerinden sayıldığnda 1 cm2'de 20 tel olup,%100

Pamuk ipliğnden dokunmuş olmahdır.
3. Hidrofil sargr bezinin ipliği ince olmayp, beyaz,temiz,kokusuz ve tam hidrofil

olmahdır.
4. Sargı bezinin her cm2 deki tel sayısı eşit olmalı, yırtık ve kaçık olmayacak,

kenarlanndan hiçbir şekilde iplik sarkmayacaktır.

5. Dokuması dtizgtlırı olacak santimetre karedeki tel sayısı eşit olmalıdır.
6. Hidrofil sargı bezleri tek tek naylon ambalajlarda non steril olarak teslim

edilecektir.
7. Dış ambalaj tDerinde Ebatlan, iiretici firma ismi, imal tarihi yazılmalıdır.
8. Ürün ebatlan ihtiyaç listesinde belirtilmiştir. Belirtilen ebatlarda numune

verilecek ve teslimat yapılacaktlr.
9. Ürııçıler, Ttıırkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB.1 veya

Ürtıııı rakip Sistemi (ÜTS) kayıtlı olmalıdrr.
Raf ömrü depo tesliminden itibaıen en az2 yıl olmalıdır
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HAZR sARGl BEZ\ 15 CM x 25 M (l8 / 20 TEL)
TEKNiK ŞARTNAMESi



rrinnorir. GAaLı n,Ez 90 CM x 100 M 20 TEL z|ezıe
ruxxir şınıNaıır,si

|. Beyaz, temiz, kokusuz, çirişsiz (apresiz) ve nemsiz olmalı; iiaerinde kir, elyaf artıkları,

yağ lekesi, yabancı cisim, dikiş, ek yeri ve parça bulunmamalı, kaçmış iplik
görünmemelidir.

2. Hiçbir boya maddesi içermemelidir.
3. İplik sayısı enine boyuna 1 cm2'sinde enaz2} tel olmalıdır.

4. Eni en az 90 cm, bolu en az l00 metre olmalıdır.
5. Oda sıcaklığnda en az 24 saat bekletildikten sonra l m2 sinin ağrlığ 24 gr'dan az

olmamalıdır.
6. Su tutuculuk ve hızh emilim özelliğ yüksek % 100 hidrofil pamuk ipliğnden üretilmiş

olmalıdır.
7. Dt\z giiııı kenarlı olmalı, kolay katlanabilir-kıırılabilir olmalıdır.

8. Her bir topu suya ve neme dayanaklı koruyucu ambalaj içinde olmalıdır.

9. Klor, slllfat, kalsiyum, nişasta, dekstrin ve boya içerrnemelidiı.

10. Teknik şartnamenin ttııın hüiıırnlerini karşılayan 90cm x loometrelik 1 top numune

olarak ihale saatinden önce teslim edilmelidir.

11. Ürtıırıleı Tırkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz l-Ilusal Bilgi Bankası'na (TİT[JBB) veya Ürtiuı

Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı olmalıdır.

12. Hastanenin talebine göre tekli veya balya şeklinde teslimat yapllacakİır. Balya olması

durumunda her balya en fazl
13. l metre fiyatı verilecektir.

ı bezden oluşmalıdır-a 15 top nlarorl§ıazl
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