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Teklife Davet

Hastanemizin ihtiYaÇlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler,4734 sayı|ı Kamu ihate KanunununDoğrudan Temin 22ld (parasal limitier kapsamında) s";oi'y"ri".l*ll. satın almacakıİ .Bi|gi aImak için 04143189464_9465telefondan ulaŞabilininiz, KDV HariÇ en geçll.06.5020 
-tarih 

ve saat ıo:oo,a ı<aaar Baştabipliğimize mailsatinalmaakcd@gınail.com, elden veya 04|4 3l8 gi 23 nolu fax'ımıza fiyat verilmesini rica ederim.

iı-ciıi rinıı,ııınna
12.6.2020

Uz.Dr.Emr€ ALTINTAŞ
Hastane yöneticisi

Teklif Başıııru Yeri
TesIimat Yeri
Teklif Türü

: Şanlıurfa Akçakale Devlet Hasbnesi
: Hastanemiz llgili Birimi
: Tek|if Birim Fiyat - İşin Tamamı

Ihtiyaç Listesi

EK: Teknik şartname

Tekllifini verd iz ürünün markasını belirtiniz.

DiKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE AL|M ŞARTLARIl. Teklifedilecek üriin (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
Teklifedilen malzemeler kesin sinalŞ tarihjnden itibaren ..... gün İçinae ıesıim eaııecektir.(firma tarafından yazılacak)Teklif edilec€k malzemeler en az l yıl yük|enici t.ın, gr.r"n'i.l ,İİ,nda olacıktır.
Ödeme Maliye 2 numaralı Döner Sermaye saymanlıgınca Nakit durumuna göre yaptIacaknr
Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapİlacaktİ
Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hasıanemiz depolarıdı..
lhaleyle ilgili çıkabilecek anlaşmazlülarda Akçakale muh1."."l"rÇ*illOir.
Urüne ait garanti beigeleri malın teslimi_sırasında Hastan"rı. ouyJn,rİ, raınır Kayıt Kontrol Birimine teslim ediIecektirMalzemelerin montaj ve onartmI yüklenici iirma larafın<lan İapılacaktır.Tekliiini verdiğiniz ürünün barkod numarasını teklif ka!ıdın a yızınu-.
Toplam fiyat üzerinden değerlendiriIecektir.
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N<ıl: Tekliflerde Karalama ve Dqksil KesinliHe Olmayacakır
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l. Damla ayar seti kontrollü akış sağlamak amacı ile yapılmış olmall ve yerçekimi prensipleıine göre

çalışmalıdır.
2. Toptam uzunluğu en az 40 cm olmalıdır.

3. Çaİışma prensibi "sürekli, değişken tip akım" kontro|ü şeklinde olmalıdır,

ıl. Ayarlama sınırları 5 cclsaat 250-350 ccJsaal arasında olmalıdır,

5. Kultmımı ve kurııluşu kolay olmahdır.

6, İki el kullanımı ile ayarlanabilmesi bilinçsiz müdahalelere karşı güvenirliliğini sağlamalıdır,

7. sistem damla ayarı miktarı gösteren bir akım kontrol ünitesi ile her iki ucundan çıkan seruın

hortumundan oluşmalıdır.
8. İzotonik çözehi §aCl %9,tuk) dışlnda yüksek viskoziteli soıüsyonlüla da kullanılabilmelidir,

9. serum hortumlannın bir ucu dişi lüer lock, diğer ucu ile erkek lüer lock konncktörlü olmahdır,

l0. Erkek lüer lock tarafta enjeksiyon pori bulunmalıdır,

ll. Dozimetre set hortuml.n şeffaf ve yumuşak olmalıdır,

12. Tekli steril paketle o|malıdır.

13. paketler üzerinde üretim ve son kuIlanma tarihleri bulunmalıdır,

14. Teslim tarihi itibari ile en az 2 yl miadlı olmahdır,

15. İstekli, teslim ettiği ürünleri miadtnın dolmasına 3 (üç) ay kala yenisi ile değiştirecektir,

DAMLA AYAR sETl TEKNiK şARTNAMESi
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GEREKÇE

Hastanemiz Servislerinde/Birimlerinde kullarıılmak tizere ..DAMLA
A,AR sETi " tıbbi malzemesi hastane tıbbi sarf depolannda bulunmadığından
acil ihtiyacımız bulunmaktadır.

Gereğini Bilgilerinize arz ederim.
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