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tr Uçlu EKG Ka.blosu, SpO2 Parmak Sensörü Çok
Kullanrmlık, SpO2 Ara Kaiılosu, NIBP Ara

Hortum, Tansiyon Manşonu TEKNİK şARrNAb4Esİ

1. 5 Uçlu EKG Kablosundan 10 adet, Spo2 Parmak Sensörü Çok Kullanımlık
yetişkin 20 adet, Spo2 Ara Kablosu 20 adet, Tansiyon Manşonu 20 adet, NIBP Arı
Hortumu 20 adet EDAN IM9 ve IM8 marka uyumlu olmasr gerekmektedir,

2. 5 Uçlu EKG Kablosundan l0 adet, SpO2 Parmak Sensörü Çok Kullanımlık
yetişkin 15 adet, Spo2 Ara Kablosu 15 adet, Tansiyon Manşonu 15 adet, NIBP Ara

Hortumu 15 adet BLT Q5 ınarka uyumlu olması gerekmektedir

3. 5 Uçlu EKG Kablosundan 10 adet, SpO2 Parmak Sensörü Çok Kullanımlık
yetişkin 15 adet, Spo2 Ara Kablosu 15 adet, Tansiyon Manşonu 10 adet, NIBP Ara

Hortumu l0 adet PLUSMED 9000A marka uyumlu olması gerekmektedir

4. 5 Uçlu EKG Kablosundan 5 adet, Spo2 Parmık Sensörü Çok Kullanımlık
yetişkin 5 adet, SpO2 Ara Kablosu 5 adet, Tansiyon Manşonu 5 adet, NIBP Ara

Hortumu 5 adet DRAGER VİSTA120S markı uyumlu olması gerekmektedir

*alım süresindeki kargo ücreti }nıklenici fi rmaya aittir,
5. *Monitöre uyumsuz olan bütün yedek parçalar firmıya iade edilecektir

6. Teklif edilecek yedek parça cihazlar ile tam uyumlu olma|ıdır,

7. Teklif ed ilecek ü rü nle r yeni, orijinal pa ketinde ve kulla n ılma m ış olma lıd ır.

8. Teklif edilecek ürünler cihazlarda fonksiyon kaybına veya var olan işlevlerin iptaline yol

açmamalldır. yedek parça ile itgili oluşabiıecek yeni arızadan yüklenici firma sorumlu

tutulur ve ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanır,

9. Teklif edilecek ürünler, hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmamalıdır.

cıhaz/ürü n/sistemi, hastayı, kullanıcıyı ve çevre emniyetini tehlikeye düşürebilecek

yedek parçalar kulla nılmamalıdır.

10. EKG kablolarında çekim esnasında parazit olmamalıdır,

11. Talep edilen kablolar en az 2 metre uzunluğunda olmalıdır,

12. Teklif edi|ecek ürünler cihazda denendikten sonra giriş yer|eri uygun ve problemsiz

gösterirse uygunluk verilecektir. Teklif veren firma 1 adet numune yollayacaktır.

13. istekliler ve teklif ettikleri ürünler T.C. Sağlık Bakanlığının 20].0l7l sayılı genelgesi

gereği Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgİ Bankası,na (T|TUBB) veya Ürün Takip

Sistemi'ne(ÜTS) kayıtlı oImak zorundadır.

14. Miadlı ürünlerde herhangi bir nedenle tüketilmeyen ürünler sözleşme süresince son

kullanma tarihinden 3 ay önce haber verme koşulu ile firma tarafından yeni tarihli

ürünle değiştirilmelidir.

15. Bakanlıkça toplanmaslna karar verilen ürünler geri alınıp toplanılan seri numaralılar

dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilecektir.

16. Muayene komisyonu gerek duyduğu ürünlerden her seri için yeterli sayıda numune

alarak analiz için gönderebilecek, analiz ücreti satlcl firmaya ait olacaktır. AnaIiz sebebi

17. Firma u lı çıkan ürünleri yenisi ile bedelsiz değiş tirmeli
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ile eksilen stok firma tarafından ta mamla naca ktır.



18. Kullanım sırasında üretim hatasl olduğu saptanan malzemeler firma taraflndan ücretsiz

yenisi ile değiştirilecektir. Hatall üretim malzemenin alındığı hastanede ürünü teslim

eden firma ilgili kliniğin iki kullanlcı hekimi tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü

bildirilmesi ile firma 24 saatte malzemeyi değiştirmeyi taahhüt eder. ikinci kez aynl

malzemede üretim hatası ilgili branş hekimi tarafından tespit edilirse firma geri kalan

tüm malzemele ri 24_48 saatte değiştirmeyi taahhüt eder. Değişim açin ücret talep

edemez. Değişim için aynı iha|ede teklif verilen ürünler araslndan mevcut firmadan

daha yüksek teklif veren ürünlerden birisi olmalıdır.

14. Alınacak ürün, Tıbbi cihaz Yönetmeliği'nin 3.madde (o) bendi gereğince tanl, teşhis

ve/veya tedavi amaçlı kulla nılaca ktır.

15.Ürünün irsaliyesinde ve faturasında UBB kodu ve alıma çıkılan malzeme ismi ile

bulunmalıdır. Bu duruma uymayan fatura ve irsaliye firmaya geri gönderilecektir.

17.idare tarafından UBB si istenen fakat firma tarafından UBB kapsam dışı olarak

belirtilen cihazlar için TiTcK (Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu),dan a|lnmış kapsam

dışı beyanı sunulma|ıdır. Firmanın kendi beyanı geçerli değildir,

18.Garanti süresi boyunca bakım, onarım yada yapılan diğer iş|emlerle ilgi|i hazırlanan

teknik servis formlarında künye numarası doldurulacak alan olmalldır ve işlemi yapan

personel tarafından bu alan doldurulmalıdır.

19.Malzeme ile ilgili her türlü kargo ücreti Firmaya aittir. Malzemeler en az 2 yıl garantili

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

20.Montaj yüklenici firma taraflndan yapılacaktır. Taşıma sırasında cihazda oluşabilecek

sorunla rda n yüklenici firma sorumludur.

21.Parça lar teknik servis gözetiminde firma tarafından takılacaktır,

22.Alınan parçalar firma tarafından cihaza takılacak ve herhangi bir ücret

ödenmeyecektir. cihaz parça takıldıktan sonra aktif olarak çalışmazsa firma sorumlu

tutalacakt|r. Firmanın takt|klarl parçalar 24 ay garanti kapsamında olduğu için bozulduğu

ta ktirde yenisiy|e değiştirilecektir.

MARİ(A: TIBBİ MONİTÖR CİHAZI ARA KABLOLARI
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16.sözleşme imzalanmasına takiben gerçekleştirilen kurulum ve teslim süreçlerinde

tedarikçiler tarafından düzenlenen irsaliye ve faturada alınan cihazın Mkys Maizeme

tanımları İle marka, model ve seri numarası bilgisinin açıkça belirtilmesi gerekir.

M KYS ismi kullanılmayan faturala r ödenmeyecektir.


