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Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ye miktarı yazılı
,inklomİ Dnlohı nlımı 4734 <nııılı ihnlp Knnunıın 1)/l mnllo,i
olup: söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 16/0

]2;00'a kadar 0472 215 34 22 numaralı belge geçere veya sati
adresine göndermenizi rica ederim.
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gerekmektediı
i-Tekıifler 1rakam ve yaz ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektiı

3-, Bakım onaıım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır

4- Yetkinlik Belgesi Olacak.
5_Fiili olarak kjlanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan rnalzeme ve adedi

kadar fafu ra kesilecektir.
6. Ödeme]er l80 giin içerisinde yapılacaktır

z_eli-la. nttp,ııinww.agrııhali.gov.trl adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminden de ilan edilm€ktedir.

8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücletsiz yapılacaktrl,
q_i_p".i" 

"Ji*iri, 
satınatraya verilirse, tiım alımlar eşzamanlü olalak e_posta ilzerinden de ilan edilmektedir,
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T€l: 0472 215 l0 56 F^x04722l53422 e-posta:srtinelmam4@gm,il,com



ENDosKopi slxı-ııııe DoLABı

1. Ameliyathaneler, müdahale odalan ve hijyenik ortamlarda kullanılmak üzere
tasarlanmış olmalıdır.

2. Endoskopların korunması ve saklanması amacıyla tasarlarunış olmalıdır.
3. 7 adetendoskop dikey olarak asılabilmelidir.
4. Ön kapak kilit sistemine sahip olmalıdır.ve basarak açılma işlemi olmalıdır.
5. Asma aparatlan büttin endoskoplara uygun olmalıdır.
6. Minimum 72 saat dezenfekte diizeyini, bulaşma ve bakteri iiremesine karşı

korumahdır.

7. Barkod ok.,yucu sistemi olmalıdır.

8. Huru sirkülasyonunda HEPA fitre ve 400 C kadar rsr kontrol sistemi bulunmahdır.
9. 4.3" renkli TFT LCD dokunmatik kontrol paneli olmalıdır.
10. Güvenli kullanım için şifreleme olmahdır.

11. Öıçtiıeri (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) 1370 x 550 x 2l30 mm olmahdır.
12. Hava üfleme gücü lOOcfm olmalıdır.

13. Endoskop dolabının iç aydınlatması LED aydınlatma olmalrdrr. En az 3 adet 4
lü ted sistemine sahip olmahdr.

14. Üriın en az 2 yıl garantili olmahdır.

15. Üretici firma CE ve ISO evraklarına sahip olmalıdır.
16. cihaz printer sistemine sahip olmah ve işlem takibi için çıktı verebilmelidir.
17 . cihaz kurutma işlemi sırasında kapak açıldığı zaman kurutma işlemi otomatik

olarak durmah ve içeriye toz girmemesi için hava perdesi olmalıdır.
18. içerisinde 2 tane havalandırma fanr bulunmalı ve bunlardan l tanesi ısıtıcıh

sisteme sahip olmahdır.

19. Cihazın iç ortam sıcaklığını ölçmek için ısıtıcı sensörüne sahip olmalıdır.
20. Cihazda2lane ayulanabilir ayak ve 2 tane taşınmasını kolaylaştırmak için

tekerlek olmalıdır.

2l. Cihazda her endoskop için hava filtre sistemine sahip olmalıdır.

22. Cihazın iç ortam srcaklığı otomatik olarak cd ekandan ayarlanmalı ve
görtintülenmelidir.

23. Cihazın üst tarafında genel filtre sistemine sahip olmalıdır.

24. Cihazda deprem sııasında güvenli bir şekilde bağlanması için yeterli bağlantı
şekli olmalıdır.

25. Cihazın lcd ekrandan işlemin takibini kolaylaştırmak için kurutma işlemleri 3
renkte gösterilmelidir.

26. Cihazda 2 adet iç kanalları kurutmak için güçlü hava motoruna sahip olmalıdır
27. Cihaz her endoskoplar için ayn ayrı (7 adet) hava kanal kurutma sistemine

sahip olmahdır.

28. Cihazın ön alt camı buzlu olah üst camlan endoskopların görtinürl

$ıI§:
9r rg

oq.\
ı6İ\

\t$



sağlamak için şeffaf olmalıdır.

29. Clhazdasarf koymak için sepet olmalıdır.

30. cihaz e|ektrik kesintilerinden etkilenmemeli programlanan kurutma siireleri
otomatik olarak tekrar başlamalıdır.

31. Cihazın kapı etrafi toz ve dış
olmalıdır.
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erden eteklenmemesi için silikon ile çevrili


