T.C.

şANLIURra vaı,iı,iĞi
iı, saĞr ır rvıü»ünı, üĞü

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticiiiği

SAYI

i(CNt';

z

4|
Teklif

i"fei.:fu

b.i

TEKLİF MEKTUBU
flastanemizin ütiyaçlanndan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı
olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale
kanununun esas ve hühimlerine göre satın alınacaktır.
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Tekiif Veren Firmanrn
Adı

Firma yetkilisi

Adrşi

Telefon
Fax

ve

E-Mail

*'t* [Jğ§ kodu
ite birlikte gönderilmeyen teklıfler değerlendirme
dışr bırakılacaktır.
***Ödeme kapsamında
oliayan
K;;;;rlo,
depomuzca
yapılmayacaktır.
"İ-rİr"i
***Tıbbi cihaz
afımfarında cihaza bağh yedek parça, aksesuar ve saıf
maizemeierinin satış
§onra§ı teminine ilişkin tedarikçı tarafından düzenlenen
taahhütname mutlaka verilmelidir.
***Bivomedikal
DaYanıklı TaŞınrr Maizemelerin alımında tektif veren firmaların.
Satş yeri
Yetki Belgesi sunmaları gerekmektedir.
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Hastane Adresi : Yenice Mah. Yenice Yolu No:l EYYtTBİYE
/
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Topçu Meydanı Vergi Dairtsi : 79040235E
Not : Mal alımlannda teklif edilen ürünIerin numunesi
teklif geçerlitik tarihine kadar lrastanemiz Satın Alma
Birirıine gtinderi}ecek dup, gth*l€rlls€digi t*kdirde fr.**
t"İJiİİ J;ğ*rtendirne dşı b+rek{ıe ektır.

Toplam

VENTiLATöR ciHAzı HAVA-oKsiıtıv rvıixeni TEKNiK ŞARTNAME
1)

Mikser hastane bünyesinde kullanılan Drager marka Evita4 model Ventilatör cihazlna tam uyumlu
olaca ktlr.

2)

Mikser takımı cihazda istenilen oksijen ve hava karışımını sağlamalı, kontrol etmelidir.

3)
4)

Mikser ile cihaz arasında ekstra bir aparata ihtiyaç duymadan bağlantı sağlanmalıdır.
Bağlantl hortumu tekli paketlerde bulunmalıdır.

5)

Mikser ventilatör cihazı ile yapılan kaçak ve rezistans testlerinden geçebilmelidir.

6)

Allnacak olan ürünün numunesi kuruma ibraz edilecektir.

7)

Ahnacak üründen kaynaklıcihaz ve hasta üzerindeki her türlü olumsuz olaydan ürünü temin eden

firma sorumlu olacaktır.
8)

Alınacak olan ürün en az 5 AY garantili olacaktır, firma garantili olduğunu belgeleyecektir.
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VENTİLATÖR ciHAzl ANAKART TEKNiK ŞARTNAME

1)

2l

3)
4)
5)
6)

7l

Anakart hastane bünyesinde kullanılan Newport marka E36O model ventilatör cihazına tam
uyumlu olacaktır.
Anakart i|e cihaz arasında ekstra bir aparata ihtiyaç duymadan bağlantı sağlanmalıdır,
Alınacak olan ürünün numunesi kuruma ibraz edilecektir.
Allnacak üründen kaynaklıcihaz ve hasta üzerindeki her tür|ü olumsuz olaydan ürünü temin
eden
firma sorumlu olacaktır,
Alınacak olan ürün en az 6 AY garantili olacaktır,firma garantili olduğunu belgeleyecektir.

Anakart Cihazdakitüm fonksiyonlarını yerine getirmeli herhangi bir aksaklığa yol açmamalıdır,
Cihaz kalibrasyonlardan başarıyla geçmelidir.
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VENTıLATÖR cıHAzl FLoW sENsöR KART| TEKNiK ŞARTNAME
1\

Flow Sensör Kartı hastane bünyesinde kullanılan Newport marka E36O model ventilatör cihazına

tam uyumlu olacaktır.
z)
3)

Flow Sensör Kartı ile cihaz arasında ekstra bir aparata ihtiyaç duymadan bağlantı sağlanmalıdır,
Alınacak olan ürünün numunesi kuruma ibraz edilecektir.

4l Alınacak üründen kaynaklıcihaz ve hasta üzerindeki her türlü olumsuz olaydan ürünü temin eden
firma sorumlu olacaktır,
5)
6)

Alınacak oIan ürün en az 6 AY garantili olacaktır, firma garantili olduğunu belgeleyecektir.
Flow Sensör Kartı cihazdaki tüm fonksiyonlarını yerine getirmeli herhangi bir aksaklığa yol

açmamalıdır.
7)

Cihaz kalibrasyonla rdan başarıyla geçmelidir,
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1)

VENTİLATöR cİHAzl MıXER VALFİ TEKNİr
Şnnrıvaıvıe

Mixer valfi hastane bünyesinde kullanılan
Hamilton marka Gallileo model ventilatör
cihazına tam
uyumlu olacaktır,
2) Mixer Valfi ile cihaz arasında
ekstra bir aparata ihtiyaç duymadan bağlantı
sağlanmalıdır.
3) Alınacak olan ürünün numunesi
kuruma ibraz edilecektir.
4) A|ınacak üründen kaYnaklıcihaz
ve hasta üzerindekihertürlü olumsuz
olaydan ürünü temin eden
firma sorumlu o|acaktır.
5)
6)
7)
8)

Alınacak olan ürün en az 6 AY garantiliolacaktır,firma

garanti|i olduğunu belgeleyecektir.
Mixer Valfi Cihazdakitüm fonksiyonlarınıyerine
getirmeli herhangi bir aksaklığa yol
açmamalıdır.
Cihaz kalibrasyonlardan başarıyla geçmelidir,
Cihazda herhangi bir hava kaÇağı Fio2
Yükselmesiveya düşmesi kabul edilmeyecektir.

Te

VENTı LATöR

cİ

HAzı EXPRAsYoN VALFı

TE KN

i

r şnnrıvaıvı r

1)

ExPrasYon Valfi hastane bünyesinde kullanılan Drager marka Babylog
model ventilatör cihazına
tam uyumlu olacaktır.

z)

ExPrasYon Valfi ile cihaz arasında ekstra bir aparata ihtiyaç duymadan
bağlantı sağlanmalıdır.
Alınacak olan ürünün numunesi kuruma ibraz edilecektir.

3)

4l Alınacak üründen kaYnaklıcihaz ve hasta üzerindeki her türlü olumsuz
olaydan ürünü temin eden
firma sorumlu olacaktır.
5) Alınacak olan ürün en az 6 AY garantili o|acaktır,firma garantili
olduğunu
6)

be|geleyecektir.
ExPrasYon Valfi cihazdakitÜm fonksiyonlarını yerine getirmeli herhangi
bir aksaklığa yoI

açmamalıdır.
7)
8)

Cihaz kalibrasyonlardan başarıyla geçmelidir,
Cihazda herhangi bir hava kaçağı oluşturmamalıdır.

Tek,
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1- KULLANlLACAK MALZEME oRJiNAL oLMAL|DüR
z_ orĞiştcr« ıARçA(LAR) DRAGER sAvıNA MARKA MoDEL ciHAzA uyuMLu oLMALıDıR
3- DEĞişiMDE KULLANlLACAK MALZEME ciHAz FoNKsiYoNLARlNı rrxiırvrvıctı< şrriıoe
456-

oLMALlDlR
YüKLENici FiRMA DEĞiŞEN YEDEK PARçALAR iÇiN6AYGARANT| TAAHHüDüNDE
BULUNMALlDlR

oNARlMDA KULLANlLACAK MALzEMELER HASTA VE ciHAZ GüVENLiGiNi ETKiLEMEYEcEK
rünorı oı-ıvnı_ıoın
DEĞişiM soNRAsl KULLANlclLAR|N ciHAZ| TEST ETMELERi VE oNAYLAMALAnı soııucu iş
BiTişi SAYlLACAKTıR

7_ oNARlM işiıııiaıaııı yüxLııııci FiRMA

M

YUKARDAKi KoşULLARl KABUL ETMiŞ sAYlLlR.

