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JL SAGLIK MUDURLUGU
TUTAK DEVLET HASTANESl

TEKLIFE DAVET

10.03.2022
Sayi:
Konu: 10 ADET SEYYAR OKSIJEN FLOWMETRESt ALIMI

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktan ve ozellikleri yazih malzemelerin ahmi 4734 sayih Kamu Ihale
Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usulu i le yapilacaktir. Soz Konusu ahm i f i n KDV harif birim fiyat
tekliflerinizi TL iizerinden 16.03.2022 saat: 09:30 'a kadar tutak.satinalma@hotmail.com adresine ivedi olarak gondermeniz
hususunda; Geregini rica ederim.

MURATjDiVARCi
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Teklif Eden
.../.../2022

Kisi / Oda / Firmanm Adi veya Ticaret Unvani - Kase/imza

Ek: Teknik §artname
Satmalmamn Yapilacagi Birim:

• Teklifler yalmzca mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambarma mesai saatleri icerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi i f in idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

Uternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
feklifler Birim Fiyat iizerinden degerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.lla? ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" na kaydedilerek onaylanmis ilriln numarasl (barkod)
olmalidir .
• Teklif edilen iirunlerin onaylanmis urun numarasi (barkodu) liste halinde ver i lmel idi r . Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
• Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu duzenlenmesinden itibaren yuklenic in in yazih talebi uzerine en ge? 180
gun i9inde Yukleniciye veya vekiline odemeyi yapacaktir.
• Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• Teknik §artname ektedir.
• En ge? 7 (yedi) gun i9erisinde faturasi kuruma ulastinlmayan Mai /Hizmetin odemesi yapilmayacaktir.
• Bu ahmdan ortaya 9ikacak olan ihtilaflann hal l inde Agri Mahkemeleri ve icra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalaryukaridaki maddeleri kabul etmis sayihr.
• Alimlanmiz kismi teklife aciktir.

Tutak Devlet Hastanesi Personel Birimi
Van yolu uzeri Tutak/AGRl
(Faks No: 0(472) 4112083
Internet Adresi:

Bilgi: Ay$e BALTA
Unvani : Tibbi Sekreter
E-Posta: ayse.balta@saglik.gov.tr



TUTAK DEVLET HASTANESI SEYYAR OKSUEN FLOWMETRE TEKNJK

SARTNAMESi
Teknik Ozellikleri:

l.a.Flowmetrenin govdesi krom kapli pringten imal edilmelidir.

l.b.Govde iizerindeki turn yuzeyler sterilizasyon ve hijyen agsmdan
radiislii olmali ve kesin yuzey bulunmamalidir.

l.c.Flowmetrenin hangi sicaklik ve basin? degerinde kalibre edildigi

flowmetre uzerinde yada kullanma klavuzunda mutlaka

belirtilmelidir.Flowmetrenin 6l$u tupu 4 Bar basmgta 0 ile 15lt/dak

arasmdaki 6l?ulere gore ayarlanmalidir.Bu ol^uler kolaylikla
okunabilmelidir.

l.d.Flowmetre uretici firma bunyesinde kalibre edilmis. olmali ve kalibre

bolgesi urun ile birlikte verilmelidir.

I.e.Flowmetre kaliprasyonunu yapan elemanlar onayli bir kurulus.tan

egitim almis. olmahdir.

l.f.Nemlendirme §i§esi en az 100 ml hacminde olmahdir.

l.g.Debimetre tupu ile nemlendirme §i§esi kinlganlik direnci yuksek

polikarbon malzemeden imal edilmelidir.Debimetre tupu de

nemlendirme §i§esi de s.effaf ve saglam olmahdir.

l.h.Debimetre §i§esi de.nemlendirme ^i^esi de en az 121 C sicaklikta 156

dakika siireyle autoclav cihazma sokularak sterilize edilmeli,kesinlikle

erimemelidir.

l.i.Flowmetreyi gaz prizine tutturmak igin kullanilan probe da prin^ten

imal edilmi§ ve nikel kaplanmis. olmahdir.Flowmetrenin probu ilgili

standartlara(BS,DIN..)uygun olmahdir.

l.j.Nemlendirme kavanozu uzerinde maksimum su seviyesini gosteren

i§aretler bulunmahdir.

l.k.Nemlendirme 5i§esinde bulunan ve oksijen nemlendirmek igin

kullanilan hortum silikon olmahdir.Nemlendirme §is.esinde bulunan filitre

polikarbondan yapilmahdir.Nemlendirme hortumu ve filtresi de

autoclavda sterilize edilebilmelidir.

1.1.Nemlendirme §is.e kapagi pring veya plastikten imal edilmelidir.

l.m.Nemlendirme §i§esi ile debimetre kismi rekorlu baglanti ile

baglanmalidir.istenildiginde nemlendirme §i5esi gikanhp yerine



Hortumluk baglanabilmelidir.(0ksijenin nemlendirmeden almabilmesi ic.in)

l.n.Nemlendirme §i§esi uzerinde fazia basmcin olmasi durumunda devreye

girecek §ekilde bir tahliye sistemi bulunmalidir.Basmctaki istem disj ani

yukselmenin hastaya zarar vermesi veya nemlendirme §i§esinin patlayarak

flowmetreden ayrilmasi engellenmelidir.

l.o.Flowmetrelerin Bakim-Onarim,Montaj ve Kullanma klavuzlan

flowmetrelerle birlikte verilmelidir.Bu klavuzlarda IV-401

I.FIowmetrelerin uluslar arasi standartlara uygunlugu belirtilmelidir.

II.Bakim,onanm faaliyetleri ve suresi ile sikligi belirtilmelidir.

Ill.Tavsiye edilen yedek parca listesi verilmelidir.

*10 adet almacaktir.


