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AfiRI JL SAGLIK MUDURLUGU
TUTAK DEVLET HASTANESi

TEKLlFE DAVET

10.03.2022
Sayi:
Konu: 15 ADET SJSTEM OKSUEN FLOWMETRESi ALIMI

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktan ve ozellikleri yazili malzemelerin alimi 4734 sayili Kamu Ihale
Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usulii i le yapilacaktir. Soz Konusu ahm if in KDV hari9 birim fiyat
tekliflerinizi TL uzerinden 16.03.2022 saat: 09:30 'a kadar tutak.satinalma(g),hotmail.com adresine ivedi olarak gondermeniz
hususunda; Geregini rica ederim.

MURAT aiVAjRCl
(dari ve Mali fcler JMudurii

JHTiYAC LISTESi

S.No

1

Malzeme Adi

HAVA AKI§ OLCUM CIHAZI -
DEBJMETRE - FLOWMETRE
TEKLl ERi$KlN

Sut
Kodu

UBB Miktar

15

Birimi

Adet

Birim Fiyati

Genel Toplam

ToplamTutar

Teklif Eden
.../.../2022

Kisi / Oda / Firmamn Adi veya Ticaret Unvani - Ka§e/lmza

Ek : Teknik §artname
Satmalmanm Yapilacagi Birim:

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

lternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
eklifler Birim Fiyat uzerinden degerlendirilecektir.

Teklif edilen malzemelerin "T.C.lla? ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" na kaydedilerek onaylanmis uriin numarasi (barkod)
olmalidir.
• Teklif edilen uriinlerin onaylanmis iirun numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir . Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
• idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden itibaren yiiklenicinin yazili talebi Uzerine en ge9 180
gun ifinde Yiikleniciye veya vekiline b'demeyi yapacaktir.
• Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• Teknik §artname ektedir.
• En ge9 7 (yedi) giin i9erisinde faturasi kuruma ulastinlmayan Mai /Hizmetin b'demesi yapilmayacaktir.
• Bu alimdan ortaya 9ikacak olan ihtilaflarm hallinde Agri Mahkemeleri ve tcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmis sayilir .
• Ahmlarimiz kismi teklife a9iktir.

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

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



•

SiSTEM OKSUEN FIONA/METRE! TEKNJK $ARTNAMESJ

*Hastane merkezi sisteme uygun olmahdir.

*Merkezi sistem baglanti jaki princ malzemeden olmalidir.

*Skala 0-17 Ipm araligmda 1 Ipm arti§h olmalidir.

*Skala tu'pu ve koruma cami kinlmaz polikarbon malzemeden imal edilmis. olmalidir.

*Flowmetre govde ve tiim baglanti elemanlan MS58 princ malzemeden,mamul krom

kapli olmalidir.

*Nemlendirici §i§e baglanti kapagi aluminyum malzemeden imal edilmi§

olmalidir.Plastik malzeme hicbir §ekilde kabul edilmeyecektir.

*Nemlendirme gubugu ve dagiticisi aluminyum ozellikte olmalidir.

*Nemlendirme 5'i§esi kinlmaz polikarbon malzemeden yapilmi§ ve 250 cc olmalidir.

* Nemlendirme §i$esi icindeki nemlendirme cubugu aluminyum malzemeden imal

edilmi5 olmalidir.Silikon hicbir 5ekilde kabul edilmeyecektir.

*Flowmetre +134 C sterilizasyonda otoklava dayamkli olmalidir.

*Debi ayar vidasi 304 kaliteli paslanmaz olmalidir.

*Ayar dugmesi uzerinde O2 etiketi olmalidir.

*Urunun kullamm klavuzu olmalidir.

*Teklif veren firma numune gonderecek olup numune gonderdikten sonra muayene

kabulde degerlendirilecektir.

*lmalat hatalarma kar§i 2 yil garanti ve 10 yil yedek parca bulundurma garantisi

olmalidir.

*15 adet almacaktir.
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