
o  ■'-‘■.■A

T.C.
AĞRI ^■ALİL^Ğİ 

İL SAĞLIK MI'DÜRLI ĞC 
PATNOS DE\XET HASTANESİ

Sayı 
Konu 
Dosya ID

459
Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
1161

İLG İLİ FİRMALARA

22 .10 .2019

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı m alzemelerin / hizmetin 
alımı 4734  sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz 
Konusu alım için K D V  hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 2 4 .1 0 .2 0 1 9  saat; 15:00'a kadar ivedi 
olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.
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S atın  A lın acak  M alın/İşin K D V  H ariç  T ek lif
S.No M alın/Işin C insi A çık lam a M iktarı B irim i Fiyat T u tar

1
M U A Y EN E L A M B A SI IŞ IK  
K A Y N A Ğ I K O R U Y U C U

IŞIK  K A Y N A Ğ I 
(S E Y Y A R  L A M B A )

4 Adet

KDV Hariç Genel Toplam

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde tek lif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz 
görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

T ek lif Eden 
.../.../2019

K işi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/îmza

Adres:Sansu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5 .km 
Telefon: 0 4726161556  Faks: 04 7 2 6 1 6 1 1 6 8  
E-Posta: patnosdli@hotm ail.com  Web:

Bilg i İçin : Mehmet Sena U L A Ş -

mailto:patnosdli@hotmail.com


MUAYENE LAMBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lamba, genel cerrahi, doğumhane, KBB, dermatoloji ve küçük cerrahi 
operasyonlarda kullanılabilecek türde tasarlanmış bir muayene lambası olmalıdır.
2. Lamba başlığını tutan kol, en az 74 cm uzunluğunda ayarlanabilir, kolay hareket 
edebilen ve esnek yapıda bir kol olmalıdır.
3. Lamba başlığında, enfraruj içermeyen ışık üretebilen, halojen lambadan uzun 
ömürlü, elektrik sarfiyatı daha az gelişmiş teknoloji ürünü en az 7 LED’li ışık armatürü 
kullanılmalıdır.
4. Lambanın renk dönüşüm indeks değeri en az 85 Ra olmalıdır
5. Lamba başlığının dış çapı 90 mm, iç çapı 50 mm ölçülerinde olmalıdır.
6. Lambanın ışık şiddeti 30 cm için en az 70.000 lüks, 50 cm için en az 56,000 lüks 
aydınlatma şiddetine sahip olmalıdır.
7. Lamba, cerrahi alanın maksimum düzeyde aydınlatılması ve gerçek doku rengi 
elde edilebilmesi için en az 5500 Kelvin derece renk sıcaklığına sahip ışık 
üretebilmelidir.
8. Lamba üzerinde On/Off anahtarı bulunmalı, lamba başlığının üzerinde start/stop ve 
ışık şiddetine ayarlayabilmek için membran tip tuşlar olmalıdır.
9. Lambanın LED ömrü ortalama en az 50,000 saat olmalıdır.
10. Lamba başlığını kolaylıkla yönlendirmek için elçek bulunmalıdır.
11. Lamba, hasta güvenliği ile değişken şebeke gerilimlerine karşı 110-240 VAC 
arası gerilim ve 50-60 Hz frekanslarında şebeke girişi bulunan elektrik adaptörü ile 
çalışmalıdır.
12. Lambanın güç tüketmi en fazla 10 Watt olmalıdır.
13. Lambanın gövde ile hareket ettirilmesi esnasında kolay devrilmemesi ve rahat 
taşınabilmesi için mobil standı en az kilitlenebilir 5 tekerlekli olmalıdır.
14. Cihaz üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl, garanti sonrası ücreti karşılığında 
yedek parça için 8 yıl süreyle garantili olmalıdır.
15. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalı ve teklif ettiği 
ürünün adı ve markası yazılı olmalıdır.
16. Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz 
yönetmeliği, vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi 
cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkezi yetki belgesine 
sahip olmalıdır. Bu yetki belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.
17.İstenen aletlerin ihale süreci bitiminden sonra en geç 7(yedi)gün içerisinde teslim 
alınması.

18.Teslim alındıktan sonra 10(on)günlük deneme sürecinin verilmesi.

Sibel ŞİMŞEK

DOĞUMHANE SORUMLUSU
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