
Hastanemizin ihtiYaÇlarından Eağrda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu ihale KanunununDoğudan Temin 22ld (parasa| limitler kapsamındaı s"rJiyoi;;i ;;-satın aiınacaİıır. KDV Hariç en geç 0E.l o.2o2otarih Ye saatl4:00'a kadar BaŞtabiPligiınize elden, satinalrnaakcd@;;]l.;;-';";" 0414 3l8 94 23 nolu fax,ımız: fiyat verilınesini rica

Sayl : ?83796l't
Konu : Teklife Davet

T.C.
SAĞLIK BAKANLİĞI

Şanlıurfa İl Sağhk Müdülüğü

Akçakale İlçe Devlet Hastanesi

iLGiLi FiRMALARA

05.10.2020

TeklifBaşvuru Yeri
Teslimat yeri
TeklifTünt

: Şanhurfa Akçakale Devlet Hastanesi
: Hastanemiz İlgi]i Birjmi
: Teklif Biıim Fiyat - lşin Tamamı

İhtiyaç Listesi

EK: Teknik şartname

Tek]lifini verd iniz ürü nün markasınr belirtiniz.

DİKKAT EDİLECEK HU§USLAR VE ALIM ŞARTLARIl..Teklif edilecek tlıiln (TSE,ISo,CE vs) betgelerine haiz olacaktır.
Teklifedilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren ..... gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)Tekıif€dilecek malzcmeler en az l yıl ylıklenici firma gara"ntisi'ıltında olıcaktlr.
Ödeme Maliye 2 numaralı Döner Sermaye saymanhgınca Nakit durumuna göre yapılacakiır
Fatura bedeli ilzerinden kanuni kesintiler yapİlacaktİ
Teslim yeri.muayen€ komisyonu nezaıetinde Hastanemiz depolarıdır.
Ihaleyle.ilgili ç*abilecek anlaşmazlıklarda Akçakale mahkemeleri yetkilidir.
Urtine ait gaİanti belgeleri ma|ın testimi_sırasında Hastanemiz Dayan*Iı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.Malz.emĞlerin montaj ve onerımı yüktenici iirma tarrlınaın ya|lrcaltır.
Teklifini verdiğiniz ürünün barkod nuınarasını teklif kı!ıdın ı yazınu-.
TopIam liyat üzerinden değerlendirilecektir.
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l Prob oksijen satilrasyonu ve nabız ölçilmii,ııe uygun olmalı ve yetişkin, pediatrik, neonatal ve
infant tipleri bulunmalıdır. Neonatal ve infant tiplerin kablolan küvöz dışına uzanabileceğ
kadar uzun, en az 80 cm olmalıdır.
Prob, vücut ısısı di§iiık hastalarda da doğru ölçilırn yapabilmelidir.
Probun yapışkan banü hasta cildine uygun anti alerjik özellikte olmalıdır ve lateks

içermemelidir.
Probun kendinden kablosu olmalıdır. Problar orijinal kapalı ambalajında steril veya oda

standartlannda paketlenmiş ve tek kullanımlık olmalıdır.
Probun ambalajı iizerinde markası, son kullanma tarihive özellikleri yazlı olmalıdır.

Prob dışardan gelen ışığa karşı opak madde ile kaplanmış olmalıdır.
Probda elektriksel gunılmye karşı oluşacak artifaklan giderici FaradayEkranlaması veya benzer

bir teknolojiye sahip olmalıdr.
Prob kablosunun elekirik tesisatından gelen parazitlere karşı ekranlaması olmalıdır.

Prob aynr hastada uzun dönem kullanılabilmelidir. (en az bir hafta) Prob hasta cildini
yakmamalıdır. Bu dıırum cihazda denenince görülmelidir.

Probun yapışkan bandında sert madde olmamalı ve kan dolaşımını engellememelidir.

Probun oynamaması için hasta parmağua temas edecek iç ksmı tamamen yapışkan madde ile
kaplı olmah, yapışkan olmayan bölge olmamalıdır.

Ürtııııler T.C. Sağlık Bakanhğnın 2010/11 sayılı genelgesi gereğ Tiiırkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz

Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) veya Ürtl,n Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı olmak

zorundadır.

Ürtiıılerin raf ömrü depo tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

Numune, teknik şartnameye uygunluk ve kullanılabilirlik açısından değerlendirmeye tabi

tutulacaktır. Uygunluk karan kullanımdan sonra ve muayene komisyonunun onayı ile
verilecektir. Ürtınler için "Numune Listesinde" aynca nıımune saysı belirtilmemiş ise bir adet

nrımune bırakılacaktır.
Herhangi bir nedenle tiıketilmeyen iiırünler sözleşme s(iesince son kullanma tarihinden 3 ay

önce haber verme koşulu ile firma tarafindan yeni tarihli üriinle değiştirilmelidir.

Bakanlıkça toplanmasına karar verilen ti,riirıler geri alınıp toplanılan seri numaralılar dışındaki

serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilecektir.

Firma bozuk hatalı çıkan iiriiııleri yenisi ile bedelsiz değştirmelidir.
Kullanım sırasında ilretim hatası olduğu saptanan malzemeler firma tarafından ücretsİz Yenİsİ

ile değiştirilecektir. Hatalı üretim malzemenin alındı$ hastanede iirtirıü teslim eden firma ilgİli

kliniğn iki kullanıcı hekimi tarafindan bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilmesi ile firma

24 saatle malzemeyi değştirmeyi taahhüt eder. İkinci kez aynı malzemede ii,retim hatası ilgili

branş hekimi tarafindan tespit edilirse firma geri kalan tt[n malzemeleri 2448 saatle

değştirmeyi taahhüt eder. Değşim için ücret talep edemez. Değşim için aynı ihalede teklif

verilen ürii,rıler arasından mevcut firmadan daha yllü<sek teklif veren ii,rünlerden birisi olmalıdır

Her 50 adet tek kullanımlık pulseoksimetreProb için aşağdaki özelliklere sahip 1 (bir) adet

konsol tipi pulseoksimetre cihazı kullaruma verilecektir. Verilecek cihazlar problar bitene kadar

hastanede kalacaltır.
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20, İitenen Pulse Oksimetre Cihazına Ait Teknik Özellikler ışağıda belirtilm§tir.
20.1. Verilecek pulseoksimetre cihazı arter kanındaki oksijen saturasyonunu sürekli olarak

gösteren, konsol tipi (dahili bataryalı, şebeke gerilimi ile çalışan, taşınabilmesi için sabit bir
tutamağ olan göstergeleri yatay konumda okunabilen bir sistem) olmalıdır.

20.2. Cihaz neonatal hastalardan yetişkin hastalara kadar kullanıma uygun olmalı ve Vo0,03-o/o20

perfilayon oran-ı aralığında ölçtl,rn yapılabilmelidir.
20J. Sistemin satüasyon ölçti,ın aralığ %1-100 arası, nabuz ölçürn aıalığ 20-250 atım/dk veya 25-

240 atım]dk oImalıdır.
20.4. Cibazfu ok§ijen satilra§yonu ve nabız için ayarlaınbilir aIt ve tlst alarm tertibatı ve di§i.lü< pil

seviyesi, sensör anzası_nabız kaybı alarmlan olmalı, alarmlar geçici bir siire için
susturulabilmelidir. Sesli alarm iptal süresi 30-120 saniye veya 60-180 saniye arasında

ayarlanabilmeli ve istenildiğinde tamamen kapatılabilmelidir. Sesli alarmlann açık-kapalı
olduğu cihazın iizerinde görülebilmelidir.

20.5. Cihazda anzarun türünü gösteren görsel uyancılar olmalıdır.
20.6. Cihazda pulse sesi ve alarm sesi ayarlanabilmelidir.
20.7. Cihazda açılış değerleri, SpO2 ve nabız için alt ve üst alaram limitleri, pulse ve alarm ses

şiddeti, kullanıcı tarafi ndan değştirilebilmelidir.
20.8. Sistem elektrik kesintisi halinde tam şa{lı iken en az 4 (dört) saate kadar çahşabilecek dahili

şa{ edilebilir bataryası olmalıdır. Cihaz şebeke gerilimine bağlı iken otomatik olarak şaıj
olmalıdır.

20.9. Cihazın ön panelinde LED veya LCD nitelikli ekran ile oksijen saturasyonu, nabız ve pulse

şiddeti izlenebilmelidir.
20.10. Hastaya ait 24 saatlik parametreler (trendler) cihazın hafizasında saklanabilmelidir. Trendler

istenildiğinde yazıcıdan tablo olarak basıtınlabilmeli ve istenildiğinde silinebilmelidir.

20.1l. Cihaza istenen komutlar cihazın ön panelindeki dokunmatik ruşlar ile verilebilmelidir.

20.|2. Cihaz, hasta hareketinden kaynaklanan artifaklan tespit eden ve bu sayede hatalı alarm

vermeyen ve hareketin devam etmesi halinde bile hastaıun nabzınr ve sattiırasyonunu doğu
olarak ölçmeye devam eden teknolojiye süip olmalıdır.

20.13. Teklif edilen pulseoksimetre cihazının teknik özellikleri orijinal broştiır, teknik katalog,

kullanma klavuzu i.izerinde görülebilmelidir.

20.14. Cihazın ağıl.ığı2,5 kg'ı geçmemelidir.

20.t5. Cihaz, T.C. Sağlık Bakanlığnın 2010/l 1 sayılı genelgesi gereğ Tiiırkiye İIaç ve Tıbbi Cihaz

Ulusal Bilgi Bankası,na (TİTUBB) veya Ürtiırı Takip Sistemi,ne (ÜIS) kayıtlı olmak

zorundadır
20.16. Cihazlann teknik servis ve bakımı firma tarafından yapılacaklır. Anza durumunda firmaya

bildirilmesi halinde 2 (iki) saat içerisinde müdahala edilmeli veya böyle bir durumda

kullanılmak iizere hastanede bulunan clhazın o/ol'i kadar ilgili hastaneye yedek cihaz

bırakılacak ve anzalanan cihaz firma yetkilileri tarafından teslim alınarak anza giderilene

kadar cihazın yerine yeni bir cihaz bırakılaçaktır.
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