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EK: Teknik şartname

DiKKAT EDiLECEK HUSUSLAR vE ALIM ŞARTLAR|
l. Teklifedilecek ürün (TSE,Iso,cE vs) belgelerine haiz olacaktır.

Teklifedilen malzemeler kesin sipaıiş ıarihinden itibaren ..... 8ün içinde teslim edilecektir.(firma taralından yazılacak)
Teklifedilecek mılzemeler en ız l yıl yİkleoici firm. gıranti§i ı|tlDda ol.caktlr.
Ödeme Maliye 2 numaİalt Döner se.maye saymanlığınca Nakit durumuna göre yapllacaktlr
Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
Teslim yeri muayene komisyonu nez8İetinde Hastanemiz deF,olarıdı..
lhaleyle ilgiIi çıkabilecek anlşmazlıklarda Akçakale mahkemeleri yetkilidir-
Ürünc ait garanti b€igeleri malın teslimi strasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayül Kontrol Birjmjne teslim edilecektjr
Mslzemclerin montoj ve onarımı yOklenici firmı taraf|ndın yıpllacaktlr.
Teklifini verdiğiniz ürünün barkod numarasını teklif kağıdına yazınız
Toplam fi yat üzerinden değerıendirilecekıir.
TeklIilini verdi niz ürün ün mgrkasını belirtiniz,
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HAVA 4 BAR FLOWMETRE TEKNiK ŞARTNAMES|

1.MERKEziBiRKAYNAKTANGELENBAslNçLlHAVAAKlŞlNlAYARLAMAK(LT/DAKiKA)

AMAÇL| KULLANlLMALl.

2. BAslNçLl HAVA FLowMETREsi ÜzERiNDE 02 iBAREsi BULUNMAL|DlR,

3. 15 LTIDK AKlŞ SAĞLAYABiLECEK BiçiMDE oLMAL|DlR,

4. MEDiKAL 4 BAR,A uYGUN ABoNE Fişi oLMALlDlR,

5. GösTERGE Tüpü oı-ıvıeı-ıoıR.

6.METALKlslMLAR|PiRiNçMALzEMrorı.ıivelEoiı-ırıırı.ivrKRoMNiKELKAPLAMAL|

oLMALlDlR.

7. Açıp rapnıvı oüĞıvırsiııirı iĞr,ıE renTiBATı, AşıNMALARA KARşı KRoM

MALZEMEDEN oLMAL|DlR.

8. üzERiNDE MEVCUT GAz MARKALANMALıDıR,

9. FişiN üzrniıtoe GAzıN ADı (B,H4) siLiNMEyEcEK şEKiLDE MARKALANAcAKrıR,

10. FLowMETREııiıı eövoe üzERiNE MARKA vE sERi NuMARAsı BASıLMALıDıR,

11. MEvcUT Bs FoRMU g.ı-ı+ pnizlERe ADApTE oLMALıDıR,

rz. ıırgüLizAröRE uYGUN HoRTUM ÇlKlŞl oLMALlDlR,

13. HoRTUM çıKışı KoıAyuKLA TAKıLıp çıKARıLAsiLin oı,ıüaLıoın,

14. KULLANıM HATAı.ARı ıııniç iri (2) yıL GARANTi vE oN (1o) yıL vEDEK pARçA

GARANTiSi oLMALıDlR.
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o*siJEN TERAPı cıHAzl TEK FtowMETREti TEK MAN.METREIı (NEMIENDıRME
KABİ İtE TEKNİK ŞARTNAMESİ

!1t-, nl.i"ç malzemeden imal edilmiş olmalıdır.Bünirı pirinç parçalar, korozr
Gaz akışı .i;İH;eT;;li"#"j#l krom ile kaplanmış oımaııdır.
Akışmetre gösterge camı kalibreli olmalıdır.

9": t,o istenilen miktarda sabitlenebilmelidir.

ilİ;İjffr,n çıkanlüğnda, t^"* 
"ı..ı., ile biıIikte ilaç verebilmek için 6zel hortumiuk

Su kabı ve kapağ, 13l co de c
Uriiııı kalibrasyona uyqun ']:u'İ"9" sıerilize edildiğinde deforme olmamalıdır.
edilmeyecekıir. "--' olmalıdır, Kalibre edilemeyen üriın idare brafından kabulq. Oksüen flowmetresi hastanedeki merkezi oksijen sisteı10, Oksijen flowmetresinin k;;;;;;';:::Uğn srslemıne uYgun normda olacaktır.
yoğunlaşmayı a,şrnru *,,lİ]11oz -,kapağınü 

uŞ'n b".,nf oıryrlu ;;;;. içerideki
ı ı ist;kjiıe; ,.';;;;#]]Y_esını 

sağaYacak emniyet vaın buıunmaılaıİ.

j*:r"İru_i*ni#ilşl.;1li|Tİ#ffi"a*";,*ş":jffi ,?Tfl

'' ;İ"::hj:T,İrffffiT,.}"til'H;-ullanılabilirıik açısından değerıendirmeye tabi
verilecektir. ürtınler için ..Numune ,*i"l,"",:",,.u'n" '*r"n. komisYonunun onayı ile
numune bırak,acaktır. 4yıIua numune sayısı belirtilmemiş ise bir adet

l3 Bakanlıkça toplanmasına kaı
serilerle fiyat farkı -un-uou:'^ ::nlen 

İiri,iırıler geri aiınıp toplanılan seri numaralılar dşındaki
Firma bozuk h"'"ı,;;;;;;f;#ffi""*1tr.fff;Tj,Hffi,'*"*-"''' 

-''

KulIanım sırasında üretim hatası oldugu saptanan ,*rİ"'rr". u.,na tarafından ücretsiz yenisi
;t#11l]'ffiT;;,";fl:.:l-",,ı;";i ;;;;; İ;"""" üriinü tes ı i m eden fi rma i ı gi ı i

:: :;T",,";;;; ö;;ff i*,iil,lHT,t #,T:: ff H: ::*t H**j* f;oranş hekimi hratndan tespıt edilirse o;"-;.; i"r'"n 
'u, malzemeleri 2448 saatıedeğştirmeyi taahhııt eder. Değiş,j içir, ıı"."i-t ı"'J'io",,"r. Değşim için ayıı ihalede tek,ifverilen üriiırıler arasından mevcut firmaün drh" ;;;;r"'' u"."n ürtiırılerden birisi olmalıdır.
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