
TEXNİK ŞARTNAMELER

HASTABAŞ| MONİTÖRÜ NİBP KOt MANŞONU TEX HORTUMLU YErlŞKİN TEKN|K
ŞARTNAMESİ

1)Hastanemiz yoğun bakım servisinde kullanılan hastabaşı monitörüyle birebir uyumlu
olmalıdır.

2)Cihaz markası EDAN model im9 dur.

3)Teklif ediIen manşon NlpB ölçümü esnasında açılmayacak sağlamlıkta üretilmiş olmalıdır.

4)Parçalar orijinal olmalıdır.

5)Garanti kapsamında olmalıdır.

6)cihaza uyumlu o|arak kol manşonlarıyla birlikte ara bağlantı kablo|arına da ihtiyaç vardır.
Bir ucu monitöre bir ucu manşona bağlı olacak şeki|de en az 2 metre|ik ara bağ|antı kablosu
olmalıdır.

TıBB| MoftiTöR sPo2 ÖtçÜM PRo8U PARMAX YErifldıü çoK xutlA'lMtıx TEKİü|K
ŞARTNAMESİ

1)Problar birebir uyumlu olmalıdır.

2)Cihaz markası EDAN İM9 modeldir.

3) Garanti kapsamında olmalıdır.

4) Parçalar orijinal o|malıdır.

5)cihaza uyumlu olarak spo2 problanyla birlike ara bağlantı kab|olarına da ihtiyaç vardır.
Bir ucu monitöre bir ucu spo2lere bağlı olacak şekilde en az 2 metrelik ara bağlantı kablosu
olmalıdır.

HASTA BAŞİ MONİTÖRÜ EKG ÖtÇÜM KABLOSU 3 LEAD TEXN|K ŞARTNAMESi

1)Cihaza bire bir uyumlu olmahdır.

2)Parçalar orijinal olma|ıdır.

3)Garanti kapsamında olmalıdır.

4) Cihaz markasl EDAN iM9 modeldir.
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(yukarıda bahsi geçen malzemeler

1 )MARKA EDAN MoDEt ıM9 olmak üzere hastanemiz tıbbı monitörlerine uyum
sağlamalldlr.

2)Her bir ürün !çin bir adet numune gönderilmelidir.

3)Numune görülüp denendikten sonra servıs sorumlusu tarafından uygunluguna karar verilip
teslimi olacaktr.

4)Ürünlerde yaşanan herhangi bir sıkıntıda firma sorumlu tutulacaktlr.

GENEL HUSUSLAR

l Malzemenin bakımı ve kullanımı ile ilgili orijinal dilinde kullanım kılavuzu varsa bu

kılavuz ve Türkçe kullanım kı|avuzu maizemenin teslim edildiği birimde sorumlu kişiye

teslim edilmelidir.

2 Malzemeler en az 2 yıl garanüli olmalıdır.

3. Raf ömrü olan malzemeler için 24 aylık (2 yıl) raf ömrü bulunmalıdır.

4. Malzemelerde ka|ibrasyon durumu olması halinde, malzeme ile birlikte fabrika çıkış

kalibrasyon raporları Klinik Mühendislik Hizmetleri birimine teslim edilecektir.

5. Faturalarda veya fatura ekinde teslim edilen malzemelerin varsa marka, model ve seri

numaraları yazacaktır.

5. Teklif veren firma teknik şartnamedeki maddeleri cevap|ayarak şartnameye uygunluk

belgesi hazır|ayacaktır. Teknik şartnamede isteni|en özel|iklerin hangi dokümanda

görülebileceği belirtilecektir. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında

herhangi bir farklıhk bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7. Numune istenmesi durumunda teklifle birlikte numuneler gönderilmelidir.

8. Yüklenici firma tarafından teklif edilen malzemenin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kaydı bulunmalıdır ve bu durumu ihale
dokümanları içerisinde belgelemelidir. Teklif edilen cihazın UBB bilgisi doğruluğu
TİTUBB ve MKYS'den kontrol edilir.

9. Yüklenici firma tek|ifle bİrlikte satlş Yeri Yeterlilik Belgesini satln alma
dokümanlarında beyan etmelidir.

10. Ürünün irsaliyesinde ve faturasında UBB kodu ibaresi belirtilmelidir.
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11. UBB' ye tabi olmayan malzeme alınacaksa kapsam dışı olan cihazlar için 'Tıbbi
Cihaz|arla ilgiıı ıvıal ve Hizmet Alımı işlemleri" konulu genelgenin 2.4. maddesi
gereğince satln alma süreci tamamlanmadan malzemenin imalatçl veya ithalatçlsl
tarafından Türkiye ilaç ve Tıbbi cihaz kurumundan görüş alınarak TkHk Mali
Hizmetler kurum Başkanl|ğına bilgi verilecektir. (Bu durumda teklif edilecek
ürünler için firmalar ihale öncesinde gereken görüş almayı ve bilgi |letimini
ta m a m lam alı dı r. )

12. Malzeme iIe ilgili yapılacak tüm işlemlerde MKYS ismi kullanılmalıdır.
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Sayı:78379617
Konu: Teklife Davet

I l .6.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiYaÇlaruıdan aŞağıda cinsi ve miktarı yazllı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun
DoğTudan Temin 22ld (parasal limitler kapsammda) Bendi yöntemi ile satın almacakİır .eiIgi almak için 04143189464-9465
telefbndan uIaŞbilininiz. KDV HariÇ en geçl5.06.2020 tarih ve saat t3:00'a kadar Baştabipliğimize satinalmaakcd@gmail.com
elden veya 04|4 3|8 94 23 nolu fax'ımza fiyat verilınesini rica ederim.

Teklif Başwru Yeri
Teslimat yeri
TekIif Türü

Uz.Dr.Emre ALTlNTAŞ
Ha§tane yöııeticisi

İhtiyıç Listesi

EK: Teknik şartname
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

l. Teklifedilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
Teklifedilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren..... gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafindan yazılacak1
Teklif edilecek mılzemeler en ız l yıl yüklenici firm8 garantisi altlnda olıcaktır.
Ödeme Maliye 2 numaralı Döner sermaye sa},İnanlığınca Nakit durumuna göre yapılacaktır
Fatura bedeli Uzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
ihaleyle ilgiIi çıkabilecek anlaşmazlıklaıda Akçaka|e mahkemeleri yetkilidir.
Ürilne ait garanti belgeleri ma|ın teslimi sırasmda Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kaylt Kontrol Birimine teslim edilecektir
Malzemelerin montıj ve onarlml yüklenici firma tarafından yapıIacaktır.
Tekliiini verdiğiniz ürünün barkod numarasını teklif kağıdın ı !|azıllr,.
Toplam fiyat üzerinden değ€rlendirilecektir.
Tekllifini verd iniz ü rünün markısını bclirtiniz.
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TEKLiF SAHiBİNiN KAŞE _ iMzA
FiRMA iSMi
reeı-İcaT ADRESİ
VERGi DAjRE Sl VE
TELEFON VE FAX

Noı: Tekli/lerde Karalama ve Daksil KeşinliHe Olmayacaklır

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
Akçakale İlçe Devlet Hastanesi

: Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi
: Hastanemiz llgiIi Birimi
: Teklif Birim Fiyat - İşin Tamamı

Sıra No M8ltn / TutarAdı BirimMiktar Birim
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