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rünrive KAMU HAsTANErpni KURUMU
Ağn ni Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921 2
KONU : Teklife Davet

üoıızozo

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazı|ı PIIL§EOKSİMETRE TEK
KIILLAI\IIMLIK (NELLCOR IIYIJMLU) PROB ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22lD
maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fıyahnın ÜlOllZOlg tarih ve
saat 12:00'e kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com
adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

iOarl

Dr.

NOTLAR:
_Trektflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Sahn alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayüz| ile) KDV hariç TL olarak dtLenlenecekiir.
_ Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve diizeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiiriine göne UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
_ Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ - Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmeliedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
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T.c. sağlk Bakanİğl
Dİyadin Devlet Hagtanes|

TEKNll( şARTNAME
MALZEME ADl Pu[sEol6lMETRE PRoBu (NELl.coR UYuM[u}

PuL5EoXslMETRE PRoBU TExNlx ŞARTNAMEs(TxM2090)
1. P.ob oks|jen satürd§yonu ve nabız ölçümüne uygun olmall ve y€tlşklo pedlatrllç neonatal ı/e lnfant

tipleri bulunmahdlr.
2. Plob, Vücut l§ls| düşük hastalarda da doğu ölçüm yapabjlm€lldlr.

3. Probun yaplşkan bandl hasta clldine uy8un antl-a|ler|lk özelllkte olmaldlı r€ latg( içermemelidir.

4. Probun kendinden kablosu olmahdlr, kab|osu takılp sökülen tipte olmamalldlr,

5. Prob orijinal kapall ambalajlnda sterllw tek hastada kullanllmak {ızere üretllmiş olmalldr.
6. Probun ambalaı üzerinde markar,son kullanma tarlhl, sterlllzaı/on yöntemlve özeltlkle.i yazlll olmal|r€ uygİılama şeklinigt §teren re§lm olmahdlr.

7.Prob, dlşarıdan 8elen ışlğa karşt opak madde lle kap|anm§ olmahd|r.

10. Prob aynlhastada uzun dönem kullanllabllmelldir ve prob hasta c|ldinl yakmamahd|r.

11. Probun yap§kan band|nda sert madde olmamallve kan dolaşlmln| en8ellememelldlr.
12. Probun oynamama$ için, hasta parmaöna temas edectk iç kEmltamamen yap§kan madde lle kapll olmall yap§kan

olmayan böıge olmamalldlİ.. '13. Yetişkin ve pedlat,lk problano
ı3. Kablo boy|arl en aı 45 cm olmaİdlr.
14, Neonatalve lnfant problar|n;

14.1. Kablolan küvöz d|ına uzanabilecek kadar uzun, en az 90 cm, olmaİdf.
14,2. lnfantprobun boyu 5,5 to,2 cm, enllse bebeklerde dolarlm boıukluğuna sebep olmayacak şekllde ı,5 t 0,2 cm. olmahdlİ

14.3. N€onatalprobun boyu 11xo,2 cm, enl prematüre bebeklerde do|aşlm bozukluğuna sebep olmayacak şekilde 1,5 İ 0,2 cm. olmaıldır
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