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ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRt LÜĞÜ
ŞANLİURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESi

Ihale Kodu : 00063

PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarr yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale
Kanünunun 22ld (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacakİır. KDV Hariç birim fiyatın hastanemiz
satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

Telefon:4145ll3007
Fax :4145121236
E-Posta: sanliurfadhs l l @saglik.gov.tr

Not: Tekliflerd€ Karalama ve Daksil Kesinlik|e Olmayacaktır.
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Fıyat
1 : crnnıHİ ELDiVEN LATEKS

] PUDRASIZ STERİL No: 8
2000 ADET

7 ELDIVEN CERRAHI 7,5 NUMARA
PUDRALI

1500 ADET ;

3 ELDIVEN CERRAHI No: 7,5
(PUDRASIZ)

1500 ADET

4 ELDIVEN CERRAHI 8 NUMARA
PUDRALI (STERİL)

1000 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Teklif Veren Firmanın
Adı Firma yetkilisi
Adresi
Telefon Kaşe ve Imza
Fax
E-Mail

SAYI :

KONU: Teklif Mektubu
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l. Kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
2. EIdivenin bilek kısmı uzun konçlu (en az l0 cm) olmalı, konç bileği kavramah, çok sıkr ve çok

gevşek olmamalıdır.
3. Konçun kenan yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş

olmalıdır.
4. Eldiven koncu, ameliyat' sırasında kullanılırken boks gömleğinin manşetini kavramalı,

bırakrnamalıdır.
5. Eldivenlerin iç yüzü kolay giymeyi sağlayacak kaydırıcı ile kaplanmış olmalıdır.
6. Paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, kolay gifilebilmeli, paket açılırken steril açılmalı ve

paket yırtılmamalıdır.
7. Eldiven içinde, parmak ucunda topaklanmış pudra artıkları olmama|ıdır.
8. Kaydıncı ürün minimum miktarda kullanılmalı ve allerjik etkisi olmamalıdır.
9. Ambalajlar yrtık, deforme olmamalı, ambalajlar istenildiğinde steril tekniğe uygun bir şekilde

yırtılmadan kolay açılabiIir olmalıdır,
l0. Depolama sırasında yırtılmaya neden olmaması için paket içinde fazla hava boşluğu (bombe)

olmamalıdır-
l1. Her pakette sağ ve sol oImak üzere bir çift eldiven bulunmah, iç ambalajda eldiven numarası ve

sağ- sol eIdiveni beIirten yazılar olmalıdır. Eldivenler pakete (sağ-sol) ters konmamalıdır.
12. Steril giymeyi sağlaması için eldiven konçlan bilek kısmından dışa kıwık olmalı fakat giymeyi

zorlaştırmaması için_bu kıvrıkhk çok fazla olmamalıdır (parmakları içine almamak). Hipoalerjenik

olmalıdır.
13. Eldivenler müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedilebilmelidir. @okunma hissi hassasiyeti

olmah)
14. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açılmalı, esneme özelliğ

olmalıdır. Açarken yırtılmamalıdır.
15. Eldiven numiırası ile uyumlu olmalı, giyildiğinde ele tam oturmalıdır. Parmak uç|arında boşluk

kalmamalı, potluk olmamalıdr. Eldiven parmak diplerine tam ofurmalıdır. Başparmak açıldığında
eldivenin awç içinde çekme, potluk oluşmamalıdır.

16. Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalıdır. Eldiven dokusu ince-kalın dalgalı,
pütiirlü veya delik olmamalıdır. Parmak uçlarında doku eldiven dokusundan daha kalın
olmamalıdır.

17. Eldivenler uzun süre kullanıldığında ve ıslandığında yapış yapış olmamalıdır.
18. Paket üzerinde imalat ve son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve tarihi, eldiven özelliğini

numarasını ve özelliklerini belirten yazılar olmalıdır. Paketin açılma yönünü gösteren işar€tler

olmalıdır.
19. İhale sonrasr alımı yapılan eldivenlerde seri hata çıkması halinde ait olan numaranın ti.lm

eldivenleri yeni ürünle değiştirilmelidir.
20. Malzemenin ebatları ihtiyaç listesinde belirtilmiştir. Listede bulunan ebatlara göre numune ve teklif

verilecektir. İstenen ebatta verilmeyen teklif ve numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Teslimat ihtiyaç listesinde belirtilen ebatlarda yapılacaktır. Her ebat için ihale saatinden önce 3 çift
numune verilecektir

21. Üriin, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olduğu için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi
zorundadır.
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l. ' Kauçuktan imal edilmiş olrnalıdır.
2. Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu (en az 10 cm) olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok

gevşek olmamalıdır.
3, Konçun kenarı yrtrlma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş

olmalıdır.
4. Eldiven koncu, ameliyat sırasında kullanılırken .boks gömleğinin manşetini kavramalı,

bırakmamalıdır.

5. Eldivenlerin iç yüzü kolay giymeyi sağlayacak kaydıncı ile kaplanmış olmalı, kullanılan madde

eldiven içinde topaklanma ve parmak uçlarında biıikme yapmamak,

6. Kayganlaştırıcı olarak pudra kullanılmamalıdır.
7. Paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, kolay giyilebilmelidir.
8. Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, iç ambalajda eldiven numarasr ve

sağ- sol eldiveni belirten yazılar olmalıdır.
9. Eldivenler pakete (sağ-sol) ters konmamalıdır.
10. Steril giymeyi sağlaması için eldiven konçları bilek krsmrndan dışa kıvrık olmak fakat giymeyi

zorlaştırmaması için bu kıvrıklık çok fazla olmamalıdır(parmakları içine almamah).

ll. Hipoallerjenik olmalıdır.
t2. Eldivenler müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedilebilmelidir. (Dokunma hissi hassasiyeti

oImalı),

13. Eldiven giydirilirken kontaminasyon önlemek için koncu kolay açılmalı, esneme özelliği olmalıdır.
Açarken yırtılmama|ıdır.

14. Eldiven numarası ile ryumlu olınah, giyildiğinde ele tam ofurmalıdır. Parmak uçlannda boşluk

kalmamak, potluk olmamalıdır. Eldiven parmak diplerine tam oturmalıdır. Başparmak açıldığında

eldivenin avuç içinde çekme, potluk oluşmamalıdır.
15. Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalıdır. Eldiven dokusu ince-kalın dalgalı,

pütiirlü veya delik olmamalıdır. Parmak uçlarında doku eldiven dokusundan daha kalın
olmamalıdrr.

l6. Eldivenler uzun süre kullanıldığında ve ıslandığında yapış yapış olmamalıdır.
17. İstekli, testim ettiği iirünteri miadının dolmasına 3 (üç) ay kala yenisi ile değiştirecektir.
l8, Paket üzerinde imalat ve son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve tarihi, eldiven özelliğini

numarasını ve özelliklerini belirten yazılar olmalıdır. Paketin açılma yönünü gösteren işaretler

olmalıdır.
19. Ambalajlar yırtıi, deforme olmamalı, ambalajlar istenildiğinde steril tekniğe uygun bir şekilde

yırtılmadan kolay açılabilir olmalıdır.
20. Depolama suasrnda yırtılınaya neden olmaması için paket içinde fazla hava boşluğu (bombe)

olmarnalıdır.
21. İhale sonrası alımı yapılan eldivenlerde seri hata çıkması halinde ait olan numaranın tüm

eldivenleri yeni iirünle değiştirilmelidir.
22. Malzemenin ebatları ihtiyaç listesinde belirtilmiştir. Listede bulunan ebatlara göre numune ve teklif

verilecektir. İstenen ebatta verilmeyen teklif ve numuneler değerlendirme dışı bırakılacakür.
Teslimat ihtiyaç listesinde belirtilen ebatlarda yapılacaktır. Her ebat için ihale saatinden önce 3 çift
numune verilecektir.

23, Ürün, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsammda olduğu için Tilrkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal
Bilgi Bankası'na (TİTUBB) veya Üriın ip Sistemine ğTS) kayıth olmak

n en az 2 yıl olmalıdır.
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