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KONU HASTANEMİZ ACİL BİRİMİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIM İŞİ 
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22.01.2019

Hastanemizin İhtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 
22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizinsatm alma bölümüne 
getirmeleri rica olunur.

(nı,̂ LfiUiik̂ PACJ 
îaşhekim V.

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO M ALZEM ENİN ADI MİKTARI BİRİM
BİRİM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

TOPLAM  FİYATI (KDV 
HARİÇ)

1 TANSİYON ALETİ 20 ADET
2 PULSOKSİMETRE 20 ADET
3 ATEŞ ÖLÇER 20 ADET

TOPLAM

1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.

2 TEKLİFLERİN EN GEÇ 24.01.2019 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 10:00'A KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE 

VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.

4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMEYEN TEKLİF MEKTUPLARI 

^ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

6 FAK İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

7 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.

8 TEKLİF EDİLEN MALZEMELER EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE HASTANEMİZ SARF DEPOSUNA TESLİM EDİLMELİ

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ 

TELEFON: 0472 616 1556 -1 1 8 4  

FAK: 0472 616 1168 

E-MAİL: patnosdh@ hotm ail.com

mailto:patnosdh@hotmail.com


PU LSE O K SİM E T R E  CİHAZI T E K N İK  ŞA R T N A M E Sİ

1. Arter kanındaki 0 2  saturasyonunu sürekli olarak gösteren, konsol tipi(dahili bataryalı, 
herhangi hir adaptöre veya şarj aletine hağlanm adan direk olarak şeheke gerilim i ile 
çalışan, taşınahilm esi için şahit hir tutam ağı olan göstergeleri yatay ve dikey konum da 
okunabilen bir sistem ) olm alıdır.

2. C ihaz yetişkin, pediatrik  ve neonatal hastalarda kullanım a uygun olm alıdır.
3. Sistem in saturasyon ölçüm  aralığı %  0-100 olm alıdır.
4. N abız ölçüm  aralığı 25-250 atım / dk olm alıdır.
5. C ihaz düşük perfüzyonda %  0.1 -% 20 nabız genlik aralığında ölçüm  yapabilm elidir.
6. C ihaz S P 0 2  ölçüm ünü en az % 70-% 100 aralığında, hareketsiz yetişkin  ve pediatri

hastalarında en fazla ±% 2, hareketsiz neonatal hastalarda en fazla ±% 3 doğruluğunda 
yapm alıdır.

7. C ihaz,hareketli hastalarda ve düşük perfüzyonda doğru ölçüm  yapabilen teknolojiye 
sahip olm alıdır.

8. C ihazda oksijen saturasyonu ve nabız için ayarlanabilir alt ve üst alarm  tertibatı ve 
düşük pil seviyesi, sensör arızası alarm ları olm alı, alarm lar geçici bir süre için 
susturulabilm eli. Sesli alarm  iptal süresi 10-180 sn arasında ayarlanabilm elid ir .Sesli 
alarm ların açık kapalı olduğu cihazın ön panelinde görülm eli.

9. A larm , pulse ve sistem  ses şiddeti ayarlanabilm elidir.
10. N abız ve Sp02 için alt ve üst alarm  lim itleri ayarlanabilm elidir.
11. Sistem  elektrik kesintisi halinde tam şarjh iken en az 5 (Beş) saat çalışabilecek dahili 

şarj edilebilir bataryası olm alıdır ve cihaz şebeke gerilim ine bağlıyken otom atik olarak 
şarj olm alıdır. B ataryanın şarj olduğunu gösteren bir uyarı ışığı bulunm alıdır.

12. C ihaz renkli 2,8 ine 2 adet LCD nitelikli ekrana sahip olm alıdır.
13. C ihazın 3 değişik ekran m odu ( Vertical M od, G rafik m odu. N orm al M od) 

bulunm alıdır. Bu m odlar cihazın ön panelinde bulunan tek tuş ile değiştirilebilm elidir. 
LCD ekranda saturasyon ve nabız alt-üst alarm  lim itleri, dalga form u, alarm  durum u, 
bataryanın durum u ve o anki saat izlenebilm elidir

14. C ihazın dem o m odu bulunm alı bu sayede eğitim  esnasında tüm  özellikleri 
gösterilebilm elidir.

15. Prob ara bağlantı kablosu cihazdan kolayca ayrılm am ası için kilit sistem i 
bulunm alıdır.

16. Hastaya ait param etreleri (nabız ve Sp02 ) 1 ’er dakikalık  aralıklarla cihazın 
hafızasında saklanm alıdır. H afıza kaydı grafik ve tabular trend olarak 
ayarlanabilm elidir.

17. C ihaza istenen kom utlar cihazın ön panelindeki dokunm atik tuşlar ile verilebilm elidir.
18. C ihaz prob bağım lısı olm am alıdır. Ara kablosu orijinal olm alıdır.
19. C ihazın ağırlığı 1,5 kg ’ı geçm em elidir.
20. C ihaz 220 V 50 Hz şebeke gerilim iyle çalışm alıdır.
21. C ihaz 2(iki) yıl garantili olm alıdır. A yrıca garanti süresi sonrasında 10 (on) yıl süreyle 

ücret karşılığı yedek parça tem ini ve teknik servis garantisi olm alıdır.
22. C ihaz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilm elidir.
•  Orijinal S P 0 2  A ra kablo 1 A det
• Reusable S P 0 2  Probu Çocuk İçin I Adet
• Pow er kablosu 1 Adet
23.C ihaz num une üzerinden değerlendirilecektir. \ \® Uzm.DV.Y^eı/ıin^LICE
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ATEŞ ÖLÇER D İJİTA L TEM ASSIZ TEK N İK  ŞARTNAMESİ

1. Cilde en çok 5 cm. yaklaştırıldığında en fazla 1 saniyede; boyundan, alından ve göbekten Doğru ve 
güvenli ölçüm yapabilmeli ve ikinci bir ölçüme en fazla 3 saniyede hazır olmalıdır.

2. Cihazın klinik kullanıma uygunluğu belgelendirilecektir.
3. Ateş ölçer, çift led teknolojisiyle doğru ölçüm noktasını kullanıcıya göstermelidir.
4. Ateş ölçer, ASTM belgesine sahip olmalıdır(Uluslararası ısı ölçüm standartlarına uygunluğu kontrol 

edilmiş olmalıdır).
5. Ateş ölçer, vücut sıcaklığı ölçümü için yaydığı infraret ışınlarının göze zararı olmamalıdır,
6. Ateş ölçer, otomatik veya manuel kalibrasyon özelliğine sahip olmalıdır,
7. Ateş ölçer, diğer kullanımlarda (sıvı, katı yiyecekler ve oda sıcaklığı) ölçüm aralığı 1-55 C olmalıdır,
8. Aydınlatmalı bir LCD ekrana sahip olmalı ve ölçümden en fazla 5 saniye sonra cihaz kendini otomatik 

olarak kapatarak tasarruf moduna geçmelidir,
9. Ateş ölçer hastane ve kliniklerde denenmiş ve bununla ilgili klinik yayınlara sahip olmalıdır,
10. UBB kaydı olmalıdır,
11. 4 adet kaliteli AAA pille yaklaşık 10.000 ölçüm yapmalıdır,
12. Ateş ölçer, medikal sınıflandırmada " Clas N'a tıbbi cihaz " olarak test edilmiş olmalıdır,
13. Ateş ölçer alından infraret ile yapılan ölçümü, cıvalı termometre ile yapılan oral(dil altı) rektal ve ve 

koltuk altı ölçümleri değerlerine çevirebilme özelliğine haiz olmalıdır,
14. Ateş ölçer 3 yıllık garanti belgesine haiz olmalıdır,
15. Ateş ölçer Türkçe kullanım klavuz, 4 adet AAA pil ve pratik kullanımına yönelik Türkçe DVD 

verilmelidir.
16. Cihazın ağırlığı = 90 gr. (piller dahil)- 250 gr. arasında olmalıdır,
17. Ölçümleri Celcius cinsinden en az 33 C ila 42.5 C arasında yapabilmelidir.
18. Programlanabilen alt ve üst limitleri aşan bir ölçüm olduğunda sesli ve görsel ikaz vermelidir.
19. Ekran göstergesi 00,0 C formatında olmalıdır ve ölçüm doğruluğu en fazla + 0,2 C olmalıdır.
20. Cihaz ölçüm yaparken temas etmemeli, herhangi bir prob, kılıf veya işaretleyici kullanılmasını

gerektirmemen ve ölçümlerden sonra temizliğe ve dezenfeksiyona ihtiyaç duymamalıdır.
21. 10 yıl parça garantili olmalıdır.
22. Arıza giderme süresi 24 saat olmalıdır.
23. Arıza giderilmediği taktirde yedek cihaz temin edilmelidir.
24.  Cihaz numune üzerinden değerlendirilecektir.
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PE R FE C T A N ER O İD  ERİŞKİN T A N SİY O N  ALETİ  

TE K N İK  Ö ZELLİK LER İ

• Tansiyon aleti Perfect Aneroiti tipinde olmalıdır. M anom etre haznesi ve puar kaşığı nikel kaplama  

kromajlı olmalıdır. M anom etre gövdesi ve puar kaşığı tek parça olmalı, vidalanmış veya 

yapıştırılmış olmamalıdır. M anom etre kadranı hassas bir şekilde sıfıra ayarlanmış olmalıdır.

• Manometrenin camı metal çerçeve üzerinde bulunan özel yuvasına oturmalı, m anometre açıldığında  

cam çerçeveden ayrılmamalıdır.

• M anometre gövdesi üzerinde kalibrasyon geçerlilik tarihini gösteren üretici firmanın ismini taşıyan 

orijinal bir etiket bulunmalıdır.

•  Manometre 48 mm çapında olup, skala üzerindeki rakamlar okunabilir olmalı ve cihazın seri 

numarası skala üzerinde baskılı olmalıdır.

•  Manometre, düşük basınçta çalışmasını sağlam ak için üç kanallı (iki giriş ve bir çıkış) olmalıdır. 

(Birinci kanal puardan aldığı havayı tazyik kesesine vermeli, ikinci kanal tazyik kesesindeki havayı 

m anometreye taşımalı, üçüncü kanaldan da iç lastikteki hava boşaltılarak ölçümün gerçekleşmesi 

sağlanmalıdır.) Hava verilirken m anometre ibresi titremeyecek bir sistemde olmalıdır.

• M anometre iç mekanizm asında plastik malzeme kullanılmamalı, m anometre gövdesinden  

manometre diyaframına hava taşıyan boru bakırdan yapılmış ve sıkıca lehimlenmiş olmalıdır.

• Manşet dış bez ölçüleri 13X47 cm {+1-2 cm) olmalıdır. M anşet üzerinde ölçülebilir  

kol çapı (29-40 cm) belirtilmiş olmalı ve steteskop giriş yerini gösteren bir işaret bulunmalıdır.

• Manşet iç lastik ölçüleri 12X23 cm (+/- 2 cm) olmalıdır.

•  Manşet dış bezi dayanıklı kumaştan ve iplikten dikilmiş olmalı, üzerinde marka ve menşeini belirten 

etiketi bulunmalıdır.

• Manşet dış bezi kancalı olmalı ve kancasında orijinal olduğunu gösterir baskılı marka bulunmalıdır.

• Manşet iç lastik vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalı, hava verilmesi esnasında derhal şişmeli ve  

gevşememelidir.

• Manşet iç lastik hortumları çiftli olup, çok iyi cinsten katlanmaya dayanıklı vulkanize kauçuktan  

imal edilmiş olmalıdır.

• Puar yeşil vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalı ve üzerinde orijinal baskılı markası ve menşei 

bulunmalıdır.

• Puar, iç lastiği kolayca şişirebilmeli ve puar dip kısmında filtresi bulunmalıdır.

• Alet, iyi cins suni deriden yapılmış, sağlam dikilmiş ve üzeride orijinal markası ve modeli belirtilmiş 

çantasında olmalıdır.

•  Alet, orijinal karton kutusu içerisinde olup, kutu üzerinde marka, model, seri numaraları ile üretici 

ve ithalatçı firma belirtilmiş olmalıdır.

• Tansiyon aleti 2 yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve Ulusal 

Bilgi BankasPna kayıtlı olmalıdır. ı

• Cihaz numune üzerinden değerlendirilecektir. jlp.T^es^ & rS ^ 809
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