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ŞANLIURFA VALİLİĞİ
s,q,ĞLıx vıüıünı,üĞü
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticiliği

ir

SAYi : l0
KONU: TeklifMeltubu
TEKLİF MEKTUBU
}Iastanemizin ihtiyaçlanndan aşağıda cinsi
kanununun esas ve hüktimlerine göre saüıı alınacakiır.
gönderilmesini rica ederim.

E-mail
Telefon

Fax

seahsatinalma@gmailco

ve miktarı yazılı olan malznmeler 4734 sayılı Kamu İhale
KDV tlariç toplam fiyatın
Birimine

m

0(414) 3l7 26 24r26BlB2B5B7Bgt4l
0(414) 3l7 26 30

S.No

Adı

İaarl

Miktarı

Birimi

l

Mali

UBB Kodu

dür yardımcısı

Fiyatı

GENEL TOPLAM
Teklif Veren Firmanın

Adı

yetkilisi

Adresi
Telefon
Fax
E_Mail

Kaşe ve İmza

*** {J$f, Kodu
ite birlikte gönderilmeyen tek|ifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
***Ödeme kaPsamında
olmayan (SUt Kodu kaydı jmayan; ürünlerin kabulü depomuzca

yapılmayacaktır.
***Tıbbi cihaz
altmlarrnda cihaza bağlı yedek parça, akse§uar ve sarf malzemelerinin satış
sonrası teminine iliŞkİn tedarikçi tarafindan düzenlenen taahhütname mutlaka
verilmelidir.
***BiYomedikal DaYanıklı
TaŞınır Malzemelerin alımında teklif veren firmalarrn, Satış yeri
Yetki Belgesi sunmaları gerekmektedlr.

Itrastane

Adreşi ı Yenice Mıh. Yenice Yolu No:l EYYt}BİYI

/

ŞAI{LIURFA

Topçu Meydanı Veıgi Daires i : 799Ma23;58
Not : MaI ahmlarında teklif edilen ürünlerin numunesi teklif geçerıitik
tarihine kadar Irastanemiz Satın A|ma
Birimine gönderilecek olup, gönderitmediği takdirde n"ma teİııh değeıtendiıme
dryı bııakılacaktır.

Toplam

,

LARİNGOSKOP SETı reXİİİX
ŞARTNAMESİ
öze ı*ı-[xı-en;
Laringoskop handle ve blade'den oluşmalıdır.
2, LaringoskoP'un handle ve blade'i prsİ"nra,
çelik olup, dezenfektan solüsyonlara
ve otoklava dayanıklı olmalıdır.
3, AYdınlatma sİstemi fiberoPtik özellikte olmalı
ve xenon ampül (veya xenon gaztı
hatoien) İİe Pariak, ngt ık sağta mal ıdır.nm|u
İ nao tte gövdesine rnontairı
1s
olmalıdır, lŞık Yolu blade'nin
İnagoııdesiiğne monta;ıı veya ana govde üzerinde
olmahdır.Cihazı kullanacak oıan ğcııumun i*ini'".as
alınacaktır.
4. iı<i aoet alkali pil ile çaıışmaııoİİ.
5. Handte i}e blade'in
Tireşme yeri ko|ay ç*kat*p, takıfabilmelidir.
6,
kulnniŞlı ve sdgiam oımJıoıı. ıı*oı"toav kuıhnıın
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BJade'ler görüŞ alanını kaPatınayaeak ve_ entübasyonu
_..-_-_-rY,rY LvııqY(ıtlıı€
zorlaştırmayacak
lycı
ince]ikte
olmalıdır.

Her bir setin içinde pediatrik hastaların entübasyonuna
uygun olacak boylarda set
içi nde aşağıdaki işaretli olan blade'leri
ve bir adet handle içermelidir
Paed 0

Paed

1

Mi|ler 0o (Düz)
Miller 0(Düz)

Miller 1
Mac 2 (Eğrl)
Mac 3 (Eğri)

PARÇA VE AKSESUARLAR;

IE_DFK
9.
Kutu: btadelere.ve.hand[e'
10. l,tardfie

lara uyumtu koruyucu kutu veritmetidir.
ile bifiii*e..4'er aüet aıtatin pıt verıtmettc+İ --

isrr ıtiı_eu DoKüMAN LAR;

Cihazın kullanımı, bakımı, teknik servis kitapları ve
devre şemaları ile ilgili
dokÜmanların türkÇe bir nüshasını teknik
cevaplarıyla birlikte teslim
şİ.tnİ."v.
edecektir.
12,Firma cihazın PeİYodik bgkım prosedürlerini
vermelidir. Cihaz periyodik bakım
gerektirmiyorsa bun u y azılı olarak sun
mal ıd r.
TEKN|K sERvls vE GAR^Nrİİ13, Cihaz e.n az 3 Yıl garantili olacak
ve bu garanti satıcı ve/veya temsilci firma
tarafı ndan verilecektir.
t4, ıstektİterin TC, İıaÇ ve Tıbbi Cihaz
Ulusaı B,rigü Banitası.na (TtTUBB) kayrttr
oimasr
11,
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sonra en az 10 yıl süre ile ücreti karşııığında yedek
parça
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Firmalardan bir takım testlerin-yapılması
istenebilir. Bu tesüerin yaBılabilmesi
için
g.ele\li personeı ve düzeneği nim'alaİİİOÜva;lİİ;;'
._
17, Kabul ve muayenede oluşa-bilecek
satıcı firma
18, Montaj:cihazların montaii
firr. t r"ii"Jrn-ffiil;; bhsis edi|ensorumludur.
mahallerde
tum malzJme v"'"-x.İİ"Öl"n l"
çJİş,İorİr.o"""
i55ı,n *lşŞTanların&
l9, Eğitim: ihaleyi alan firma.,cihazln.kullanımı,
bakımı ve olasl arlzalarln giderilmesi
ile kalibrasyonuna iliskin konuıardg.kJnJ;
;bi#i;;;"neli
taraf|ndan cihazın
kultanımı ar|zaya mi]dahateyi ve
cihazın t"i.it,Jrl" eğitimini Teknik
Hizmetle
Müdürlüğü birirrüjn€ ve Hastine ıorr*ı.i.-Ği"ı.v"lj"gi
kullanıcı .lo adet
personele üç gün süre ile ucreısız
verecektir.
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