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Van Gevaş Deılet Hastanesi

Sal,ı

E-3,1150567 -949

Konu

Doğrudan Temin l'eklif Mektubu

iLGiLi FiRMA
Hastanemizin ihtiyacı olan DiYAü-iZ SARF TIBBi MALZEME alım işi 4734 Sayılı Kamu ihale
Kanununun 22ld maddesi gereğince doğrudan temin ile satın alınacak olup, K.D.V hariç birim
fiyatlarlnızın }lastanemiz Satın Alma Birimine bildirilmesi hususunda arz/rica ederim.
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TAKtM

Dikkat Edilecek Hu§u§lır ve Alrm Şırtları
Eki Teknik Şannamc
son Teklif verme Ta.ihi: t1.10.202l sıst: l0:00
l-Teklifedilen Fiyaı KDV hariç olacakıır,
karş!lanaçakılr,
2_ Mal/ tlizmeı ve yapım işlerinde gerekti lüm nakliye işlemleri yüklcnici firma taraflnfan
yine 4734 sayılı Ki Kanununun ilgili
]_ Alıma Hile. desise. vai(. rehdit, nüfuz kullanma sureıiyle fesaı kanşllranlarün tespiı edilmesi halinde
htlkümleri uygulanacaktır.
4_Malzeme tesıiminde tekliRe belinilen kalite ve marka csas alInacak, benzer, muadili vb. Malzemelc. kabırl edilmeyecekir.
5-ve.ilen sOre içerisinde ıeslim edilmeyen ıeklifler degerlendirmeye alInmayacakılr,
günü içerisinde (Muhasebe
&Ödeme Zamanı: Fafura muhasebe biramine intikal eımesini moteakip l20 { Yüzyirmi) takvim

biriminin

nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

Firma Kaşe-İmza

Op. Dr. Kenan BAYRAKTAR
Başhekim

jmzalanmışılr,
Bu belgc. ga!,enli eleklronik imza ile

2522d900"ı409-4842-al]a-c9l472cc9l02 Bcl
Gevaş Devlet Hastanesi satınalma Birimi
Kodu:

Telefon: FaksNo: 6l22066
e-Posıa: ayhan.cevik l@saglik.gov.tr Inüemet Adresi: hııps:/"8cvasdh,saglik,gov,lrl

Bilgi içın: Ayhan ÇEVlK

ToPLUM sAĞLIGl TEKNISYENl
Telefon No: (0 432)

6l2

20 65
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ARTER VE VEN FisTÜL iĞNELERi TEKNiK şARTNAME5i

1.

Fistül iğneleri l inç ve 16G 25 mm olmalıdır.

2.

Bır Arteriyel Ve bir Venöz fistül iğnesi "taklm'' oluşturmaktadlr.

3.

Fistül iğnesi Buhar veya Gama steril olacaktır.

4.

TüP uzunluğu 30cm olacaktır ve klemp arter iğnesinde kırmızı, ven iğneslnde mavi bulanacaktır.

5.

Plastik tüpler uygun materyalden yapllm|ş yeterince esnek olmalı.

5.

İğneler üzerinde tırnak ayarlı klemp ve kapak bulunmalıdır.

l.

Arka iğnelerin ucu delikli olmall, her iki üründe iğne bıtimi pozisyon kelebeği bulunmalıdır.

8.

iğne uçları uygun plastik muhafaza ile korunmalıdır ve şeffaf ambalaj içerısinde muhafaza

edilmelidir Sterilizasyon güvenliği açısından Kağıt ambalaj kulla nılmamalıdır.
9.

Tüm üniversal ve özel Arter Ven setleri ile uyumlu olmalıdır.

ı0.

İğne uç|arı çift kesim,

11.

Arter ven fistül iğnesinde kurumun ihtiyacına binaen

ovalolmalıdır.

bulunacaktır.

sabit

veya döner başlık özelliği

12. Fistül iğneleri aynı marka o|malıdır.
13. sterilizasyon tarİhi Ve son kullanma tarihi fistül iğnesi üzerinde belirtilmelidir.
14. Sterilizasyon süresi üretim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miatlı olmalıdır.
15. Teklif veren firmalar en az 5 çift numuneyi ihale komisyonuna vereceklerdir.
15. Arter iğne deliği oval şeklinde olmalıdlr.

17. Ultra elastik tüplerden imal edilmiş olmalıdır. Kırılmak olmaksızın rahatça bükülebilmelidir
18. İğneler irritasyon riskini belirgin ölçüde azaltmalıdır. Ve sürekli düz akım garantisi verilmelidir.
19. İğnelerin meydana getirdiği ağn ve doku harabiyetini önemIi ölçüde azaltmalıdır.

20. Kanatlardaki renk kodlaması fistül iğnesi hastanın şantında olsa bile kolaylıkla tespit edilebilir
olmalldlr.
21. İğneler özenle yapılmış ince silikon katmanIı lümen olmalıdır.
22, iğneler eritrositlere zarar Vermeden yüksek kan akIm garantisi sağlamalıdır.
23. iğnelerin %1o'u enfeksiyon riskini azaltmak için yapışmayan koruyucu kapak olmalıdır. Bu
ürünü taahhüt etmeyen firmalar ihale dışı bırakılacaktır.
24. İğnelerin üzerinde kırmızı veya siyah oryantasyon noktaları olmalı, bu noktalar bir bakışta
eğimin pozisyonunu gösterebilmelidir.

25. UBB kaydı olmalıdır.

/İran -l*,

