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TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlanndan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayı|ı Kamu İhale
lfunununun esas ve hüktimlerine göre satın alınacaktır. KDV t{ariç toplam fiyatın
Alma Birimine
gtınderi}mesini rica edErim.
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RÜVÖZ FAN MOTORU
KÜVÖZ ISITICI DİREİ.ÜÇ REZISTANSI
KüVöZ SENSöR MODüLü tsAĞLANl,ı KA.tsLOSU
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Teklif Veren Rrmanın

Birim
Fiyatı

Toplam
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Adı

Firma yetkilisi

Telefon
Fax

kaşe ve lmza

Adresi

UBB Kodu

GENEL TOPLAM

E-Mail

UBB Kodu ile birlikte gönderilmeyen teklifler değerlendirme dşı bırakrlacaktrr.
*ı'ı'ğ6ur. kapsamında olmayan (SUT Kodu kaydı olmayan) ürünlerin kabulü depomuzca
***

yapılmayacaktır.
)k**Tıbbi cihaz alımiarında cihaza bağlı yedek parça, eksesuar ye §arf malz,emelerinin satş
sonrası teminiııe ilişkin ffiarikçi tarafından düzenlenen taahhütname mutlaka verilmelidir.
***Biyomedikal Da5ıanıklı Taşınır Malzemelerin alımında teklif veren firmaların, Satş Yeri
Yetki Belgesi sunmalan gerekmektedir.

Hastane Adresi ı Yenice Mah. Yenice Yolu No:l
Topçu Meydanı Vergi Dairesi : 799040235E
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Not: Mal alımlarıııda teklif edileır üı,iinlerlıı ıiumuııesi teklif geçerlilik tarihiııe kadar Hastanemiz Satın Alnia
Birimine gönderilecek olııp, gönderiImediği tekdirde lirmn teklifi değcrlendirme dçı bırakılacaktır.

rENCERE MANDALI TEKNix şanrn{arupsi
1. Pencere mandalı hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger marka lsolette C2000
model Küvöz Cihazlarının orjinal parçası olmalıdır.

2.

Pencere mandalı kövez pencerelerinin kapalı tutulmasını

ve sabitlemeye yardımcı

olmalıdır.

3.
4,
5.
6.

Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır
Ürünün ambalajı, üretici firma tarafından kapatılmış olup açıldıktan sonra ikinci kez
kapatılmayı olanaksız kılacak şekilde olmalı; ambalaj etiketi üzerinde ürünün adı ve
kodu bulunmalıdır.

7.
B,
9.

Numune onayı alınmalıdır.
Ürün cihazda ka|ıcı bir zarar ve hasar bırakırsa , üretici firma teknik servisi mevcut
arızanın C200 Pencere mandalına bağlı olduğunu belgelendirirse garantisi
dolmuş veya dolmamış cihazın bakım,onarım ücretsiz yapmayı taahüt etmelidir.
2 Adet ön sol ve 2 adet ön sağ pencere ki|idi olacaktır
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su HAzNEsi rexııix özrı-ı-iĞi
1. Su Haznesi hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger marka

lsolette C2000

model Küvöz Cihazlarının orjinal parçası olmalıdır.

2. Su Haznesi tekli orijinal paketlerde bulunmalıdır.
3. Su Haznesi , cihazın su kızağına uygun yadıpa ve abatta

olmalııdr.herhanği bir ek

ara araparata gereksinim duymamalıdır.

4.

Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.

5. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
6. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır
7. Ürünün ambalajı, üretici firma tarafından kapatılmış olup açıldıktan sonra ikinci
kez kapatılmayı olanaksız kılacak şekilde olmalı; ambalaj etiketi üzerinde ürünün
adı ve kodu bulunmalıd ır.

B.

Ürün cihazda kalıcı bir zarar ve hasar bırakırsa , üretici firma teknik servisi
mevcut arızanın C200 Fansu haznesine bağlı olduğunu belgelendirirse garantisi
dolmuş veya dolmamış cihazın bakım,onarım ücretsiz yapmayı taahüt etmelidir.
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su HAzNEsi KızAĞı TEKNiK özsı_ı-iĞi
1

2

3.

su Haznesi kızağı hastanemiz bünyesinde
kullanılan Draeger marka c2000
model Küvöz Cihazlarının orjinal parçası
olmalıdır.
su Haznesi kızağı tekli orryinal paketlerde

Su Haznesi

bulunmalıdır.

su haznesine
uygun yadıpa ve abatta
olmalııdr.herhanği bir ek ara araparata
gereksinim duymamalıdır.
4. paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası
belirtilmiş olmalıdır.
5. Tüm parçalar tek bir firm a ürünü olmalıdır
toplama parçalardan oluşmamalıdır.
6. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki
belgesi sunmalıdır
7, Ürünün ambalajı, üretici firma tarafından
kapatılmış olup açıldıktan sonra ikinci
kez kapatılmayı olanaksı z kılacak
şekilde olmalı; ambalaj etiketi üzerinde ürünün
adı ve kodu bulunmalıdır.
8

kızağı,cihazın

ürün cihazda kalıcı bir zarar ve hasar
bırakırsa , üretici firma teknik servisi
mevcut arlzanln C200 Fansu haznesine
orOlİ .ıorgrıİu belgelendirirse garantisi
dolmuş veya dolmamış cihazln bakım,onarlm
ücretsiz yapmayl taahüt etmelidir.
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sENsöR MoDüLü TEKNiK özeı-ı-iĞi
'1. Sensör modölü hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger marka lsolette
C2000 model Küvöz Cihazlarının orjinal parçası olmalıdır.

2. Sensör
3. sensör

modölü tekli paketlerde bulunma|ıdır.

modölü kövez sıcaklık sensörü ve cilt sensörüne uyumlu olmalı herhangi
aparata gereksinim durmamalıdı r.

4. Sensör modölü ortama oksijen verebilmesi için

c2OOO oksijen sensörü uyumlu

sensörler takılabilmelidir ve herhangi bir ek aparat kullanılmamalıdır.

5.
6.
7.
8.

Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş oImatıdır.
Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
Firmalar satmtş oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır
Ürünün ambalajı, üretici firma tarafından kapatılmış olup açıldıktan sonra ikinci

kez kapatılmayı olanaksız kılacak şekilde olmalı; ambalaj etiketi üzerinde ürünün
adı ve kodu bulunmalıdır.

9.

Numune onayı alınmalıdır.

cihazda kalıcı bir zarar ve hasar bırakırsa , üretici firma teknik servisi
mevcut arızanın C200 Fan motoruna bağlı olduğunu belgelendirirse garantisi
dolmuş veya dolmamış cihazın bakım,onarlm ücretsiz yapmayl taahüt etmelidir.

10. Ürün
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FAN TEKN|K ozELLlGl
1. Fan hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger marka lsolette C2000 model
Küvöz Cihazlarının orjinal parçası olmalıdır.

2. Fan tekli orijinal paketlerde bulunmalıdır.
3. Fan, Fan motoruna uygun olmalı ve herhangi bir aparata
d

gereksinim

uymamalıd ır.

4.

Fan küvöz sıcaklığını çalışma durumunu ayarlamalıdır.
5. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.

6. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
7. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır
8. Ürünün ambalajı, üretici firma iarafından kapatılmış olup açıIdıktan sonra ikinci
kez kapatılmayı oIanaksız kılacak şekilde olmalı; ambalaj etiketi üzerinde ürünün
adı ve kodu bulunmalıdır.

9.

Numune onayı alınmaIıdır.

cihazda kalıcı bir zaar ve hasar bırakırsa , üretici firma teknik servisi
mevcut arızanın C200 Fan'a bağlı olduğunu belgelendirirse garantisi dolmuş
ın bakım,onarım ücretsiz yapmayı taahüt etmelidir.
veya dolmamış ci

1o. Ürün
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c200 KÜvÖz lslTlcl DiRENç
REzİsTANsl TEKNİK Özeı-ı-iĞİ
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model
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3.

ısıtıcı tekli orijinal paketlerde
bulunmalıdır.
lsıtıcı cihaza uygun yapıda
olmalı

,

duymamalıd ır.
4

ve herhangi bir aparata

gereksinim

lsıtıcı küvöz sıcaklığını ayarlamada yardımcı
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9

Numune onayı alınma|ıdır.
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sENsöR MoDüLü ciniş soxeri rexı.ıix özeı-ı-iĞi
1. Sensör modöIü giriş soketi hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger marka
lsolette C2000 model Küvöz Cihazlarının orjinal parçası olmalıdır.

2. Sensör
3. Sensör

modölü giriş soketi tekli paketlerde bulunmalıdır.
modölü giriş soketi C2000 küvöz cihazların sensör modolü ne uyumlu ve

herhangi bir ara aparataca gereksinim duyulmadan cihaz montajı sağlanmalıdır.

4,

Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.

5, Tüm parçalar

6.
7.

tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.

Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır
Ürünün ambalajı, üretici firma tarafından kapatılmış olup açıldıktan sonra ikinci

kez kapatılmayı olanaksız kılacak şekilde olmalı; ambalaj etiketi üzerinde ürünün
adı ve kodu bulunmalıdır.

B.

Ürün cihazda kalıcı bir zarar ve hasar bırakırsa , üretici firma teknik servisi
mevcut arızanın C200 sensör modülü giriş soketine bağlı olduğunu
belgelendirirse garantisi dolmuş veya dolmamış cihazın bakım,onarım ücretsiz
yapmayı taah üt etmelidir.
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