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SAĞLIKBAKANLĞI

şANLIuRFA ir- sıĞr-n< ıuüoünüıüĞü
şAniLI.fiıFA vinıxşrnin nevınr rrısrıııtsi

ihale Kodu : 00023

SAYI :

KoIıiU: Teklif Meknıbu

PİYASA ARAşTIRMA TEKLİI IIGKTIIBU

Ifustanemizin ihtiyaçlanndan aşğıda cinsi ve miktan yazıh olan ma|zemeler 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 22ld @oğrudan Temin) yontemi ile satın alınacaktır. KDY Eıriç birim fiyatın hastanemiz
satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

Telefon : 4145ı 13007
Fax ,.4145121236

E-Poga: sanliurfadhs l l @saglit.gov.tr

II,EAN ERKAN

"*,İ,ip^
s.No ii ıkta rl Biıimi Toplam

FiYat
1 FoLEY SoNDA No:14. 300 ADET
2 FoLEY soNDA No:16 7o0, ADET I

3 FoLEY soNDA No:18 ,ı00 ADET
4

I

ENJEKToR (iNsUuN) 7000 ADET
5 EKG ELEKTRoDU (ERisKiN) I 15000 ADET
6 : EKG ELEKTRODU PEDIATRIK 2000 ADET

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

Teklİf veİ€n Firmanın
Adı
Adresi
Teıefon Kaşe ve İmza
Fax
E-Maiı

Not: Tekli{lerdt Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

l.ial / Hizmet Adı Birim Fiyat

i.l Firma Yetkiıısı :



8, V-Ruecn ,

EKG ELEKTRonu vırişxix nisposgıp rp«xir şınrııııınsi
1. Yumuşak ve esnek olmalı, vücut kıvrımlanna ulrum sağlamalıdır,

;: y;,şüil, hipoallerjenik akrilik olmalı, cildi tahriş ennemeli, yapışkanlık kapasitesi yüksek

olmahdır.
l. Çı-tarılaıgınaa ciltte atık bıraimamatt, cildi tahriş etmemeli ve kopm4 yırtılma olmamalıdır,

4. Dış çıtçıtı paslanmaz çelik olmahdır,

S. C#llş l<lorld sensörü hızlı ve kaliteli trase vermelidir,

6. Jeli katı olmalı; sızıni yapmamalı, non-irritan olmalı ve cildi tahriş etmemelidir,

7. Rahatsız edici kokusu olmamalıdır,

a.sıektroıarlıavatema§ınıönleyeceközelpoşetleıdeveiizerindesonkullanmatarihivelotnumarasl
bulunmalıdır.

S. İ;klit 
"dil"n 

ilriinün yetişkin hastalar için uygun ebatlan olmalıdır,

l0. Sırt materyali köpük olmahdır,

1l. Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdu.

12. lstekli, teslim ettiği ürünleri miadının dolmasına 3 (üç) ay kala yenisi ile değiştirecektir,

tcz
^i



-].. UALEcf\

EKGELEKTRODUPEDiATRiKDisPosABLETEKNiKŞARTNAMESi

1. Yumuşak ve esnek olmalı, vücut kıvrımtarına uyum sağlamalıdır,

i, vipişıi_, hipoallerjenik akrilik olmalı, cildi tahriş etınemeli, yapışkanlık kapasitesi yüksek

olmalıdır.
3. Çıkarıldığında ciltte atık bırakmamalı, cildi tahriş etrnemeli ve kopma, yırtılma olrnamalıdır,

4. Dış çıçlt paslanmaz çelik olmalıdır,

S. Gllmilş tlorid sensörii hızlı ve kaliteti trase vermelidir,

5. Jcli katı olmalı, sızrntı yapmamalı, non-irritan olmalı ve cildi tahriş etmemelidir,

7. Rahatsız edici kokusu olmamalıdır,

8.Elektrotlaıhavatemasınıönleyeceközelpoşetlerdeveüzerindesonkullanmatarihivelotnumarası
bulunmalıdır.

9. Teklifedilen ürünün pediatrik hastalar için uygun ebatlan olmalıdır,

10. Sırt materyali köpük olmalıdır.

11. Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır,

12. İstekli, teslim ettiği tlıUnle,i miad,nın dolmasına 3 (üç) ay kala yenisi ile değiştirecektir,

t ı5ııdi ,!l



3l, , lrAuern

iNsüLiN ENJEKTöRü rML 100 IU3OG (TEK KULLAıIIMLIK)
rsKNiK şARrxAMEsı

1. Tek kullanımlık ve non-ıoksik tıbbi PVC'den yapılmış olmalıdıı,

2. 30 G x 7z kapakı, ign" u., uul,r*ui,-r. ign" u*.nj.ktörden aynlabilir özellikte olmalıdır,

3. Her çeşiı iğp,e ucun4 n"*,*, 
", 

İlz"m"le,le kullanıldığnda uymalı, sızdırma

yapmamalı, ajutaj ucu püriDstD olmalıdır,

4. Çizci ve rakamlaı b,lkg;;;;l" ,ur",lu, gövdenin sağ tarafinda düzgün olarak

okunabilmeli, rakamlar teıs basılmamalı ve rslandığında silinmemelidir,

5.Sırıncaskalasıl00IU'yuvelml'yigösterirşekildeolmalıdır.
;: Öffiü; a,;tınit" *,l olması gerekmektedir, 

_ ,ıi_ıaa ..izoiqi ..o(sıfır),daıı"

7. Enjektör iizcrinde * .,,. ;;;; çizgileri olmalı, cc ve dizYem Çizgisi "o(sıfır)'daıı

,. İtİ:fi#* / ıastik başıı oımaıı, pistonu k"ı.r.}T9":::l:.i]l1*",..........,:lj.l"İTjJ

veya çekerken §ırı güç g*,l"l*,," ve pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi

çizilmemelidir. ı, nicrnn kısmı hava ve sıvı
g, Negatif basınç uygulandığında hava kaçağı yapmamalı, piston kısmı hava ve sıı

kaçİrmamahdır, piston kolayca çıkmamalıdır, . . 
1

l0. Enjelııör haznesl Uasınçla çatlaİamalı, hazrıesinde mayi bırakmamalıdır,

11. Tekli, en qz bı, tu.n ş"ruf ,Jji,l"riıır"rı u"_,ayacak şekilde kolayca açılabilecek

ambalaj içinde olmalıdrr,

lZ. İn azl00, en fazla 250 adetlik kutular içinde olmalıdır,

13. İgne boyu 13mm olmalıdır,

/vL



«axüı, (BRANüL-ANJİoKET-tNTRAKE,D TnxNir Ş,$rNAMEsi

1. Musluklu olup, tek tek steril içeri nem geçirmeycn ve yırtılmayan kaolı elite ambalajlarda olmalıdır,

2. Her kanül ilze,ina" çnp ," Ooy-,İl",,, v?İİ"a, İ,,, *ış hızlarında biİei Ğin yazılmış olmalıdır,

3. Kanül iızerinde, üzeri kapaıı i;ilt:it;;;i (port).buiuıımalı,. kelebJkli olmalı, kul|anıldığı zaman

kantil içerisinde ge,iv" ", 
," İ,,İgJl,İ,inl",ngİl"vi"i bir sistem olmalıdır,

l: İİrİhr-ffinl"*ş*Y;iiffi:J.1l;:I ",maııdır, 
ıstekıi ürünün miadınııi doımasına 3 ay

kata venisi ite değiştirektir,

l [xll* ffi [:'§ll.,tl'l*:g:h:'i:l'jJl,,flT en uyum|u materyaııerden FEp veya pTFb,

" ;"Ö;,lrr; ('eflon1 otmalıdır, Radyoopak olmalıdır, , ,_,,dır. plastik dış kılıf; styr|lına riskine

8. İğne plastik kılıfı damara gırerken çelik iğne ile uyumluo,|maıı

,-arsı.konik formda olmalı ;';ilrj;;;;;;_;|ıu''n, nokt^,nu kadar uzanınalı ve kanül kullanma

:ilH;;il-,:,,il;T.;i""Jf;,*:_-,}ll:İl|Ti'jİll*,*nırııma)yapmamaııdır.

?;, ffil,|,iİ:İi.lllliİi',ilt"l;ıimaıialı,airençg,o,,"ı.:T:alj"jirdlil:'jl$;,n *rr* *n,o
İ: 'Ğ.ıt"ffi tı"''u"ıi,Ln,iş ı+6, ıoc, ı8G, 20G, 21G, 246

,r. $il.l|'İ"ii urra bozık ve hatalı üriinleri yenisi ilo değiştirecektir,

5ı,s3-5ı" 55 -5b-5} , *Rı;mLe!

tc mail LAN



, gAL;rnL-e!

ru,Nüı 1ıRAşüı,-eıriornr-iırnernr; rnxıir şınrxeunsi

1. Musluklu olup, tek tek steril içeri nem geçirmeyen ve yırtılmayan kanlı elite ambalajlarda olmalıdır,

2. Her kantil iizerinde çap ve 
'"v,İl"," 

v?"l"a, Jıvı akış hızlarında biİei Ğin yazılmış olmalıdır,

3. Kanüı üzeıinde, üzpıi kapaıı ;iil, *;';;iir;-j.6iy,y1|,lJ,"o;uli olmalı, kullanıldığı zaman

kanül içerisinde geny" ,,,, ,"'İ,İffiİ,inİ",ng"ll"vi"i bir sistem olmalıdır,

l #İiffi,,l;ilf;rİŞ*Ullİffi;T$*I'",,aııdır.istekıiürününmiadınındoımasına3ay
kala venisi ile değiştirektir,

l şİltİ**::lİ',i;ili:Jl'I,1iH::i,llT'J 
jj'*,,-," en uyumıu materyaılerden FEp veya pTFE

' ;İ;#;; t;fİ"oİoİ*,ı,a", Radyoopak olmalıdır, , __,. jır. plastik dış kılıf, sıyrı|ma riskine

s. ie"i'oiJ.iiı. ıi,i,f, du*u,u girerken çe|ik iğne ile Uyumlu olmaıl(

k-arsı.konik formda olmalı;'il*j ;;";; Ğt'Jma noktus,na kadar uzanmalı ve kanül kullanma

:İ,}ffi;ffiÜ;*.;*"l İ#]JJ;?lİİilTlİİ,l -r-,kırııma) yapmamaııdır

h. lllllllix*ll illş iillil"#,i.,i,ı,, ai*^ç gu.,",,",".ıi. *Jiv sirmeıidir. ..

1l. Renk kodu ile belirlenm,, ,iöl"i,it,"iiĞ"iob] 
jzc,24G ve 26G gibi değişik boylara sanıp

,r, $$.1|'İ"İİ ur.a bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştirecektir,

L( ı-ANısm9ıı


