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Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı PIJLSEOKSİMETRE PROBU ALIMI işi
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunırı22lD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim
ve toplam fiyatınınlO, 10412022 tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz
edilmesi yada diyadindh@gııail.com adresine göndermenizi ic,a ederim.

Bilgilerinize aız ederim.
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NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve
gerekmektedir.

kadar Satın alına birimine veya görevlilere verilmesi

- Teklifle( rakam veyayaa ile) KDV hariç TL diDenlenecekiir.
- Eksik doldurulan tDerinde kazıntı silinti ve dtizeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Malın ttiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacakiır.
- Ödemeler 90 giln içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agriihale.gov.tr/e-posta adresli Ağı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alun konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e_posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.



pulsEoKsluerne pRoBu rexıılx şenrıııuesl
1.Prob oksijen saturasyonu ve nabız ölçümüne uygun olmalı ve yetişkin, pediatrik, neonatal
ve infant tapleri bulunmalıdır.
2.Prob, vücut ısısı düşük hastalarda da doğru ölçüm yapabilmelidir.
3.Probun yapışkan bandı hasta cildine uygun anti-allerjik özellikte olmalıdır ve latex
içermemelidir.
4.Prob orijinalkapalı ambalajında tek hastada kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
5.Probun ambalajı üzerinde markası, son kullanma tarihi ve özellikleri yazılı olmalı ve
uygulama şek|ini gösteren resim olmalıdır.
6.Prob, dışarıdan gelen ışığa karşı opak madde ile kaplanmış olmalıdır.
7.Probda elektriksel gürültüye karşı oluşacak artifakları giderici izolasyon özelliği
bulunmalıdır.
8.Prob aynı hastada en az 1 (bir) hafta kullanılabilmelidir ve prob hasta cildiniyakmamalıdır.
9.Probun yapışkan bandında sert madde olmamalı ve kan dolaşımını engel|ememelidir.
l0.Probun oynamaması için, hasta parmağına temas edecek iç kısmı tamamen yapışkan
madde ile kaplı olmalı yapışkan olmayan bölge olmamalıdır.
ll.Probun kullanım kılavuzunda hareketli hasta ve düşük perfüzyonda ölçüm yapabildiğine
dair endike olduğu, proba ait orijinal lngilizce ve Türkçe kılavuzlarından ayrı ayrı teyit
edIlecektir.
12.Problar kutular icinde teslim edi|melidir ve her bir kutunun içerisinde probların kullanımına
ait Orijinal lngilizce ve Türkçe kullanım kılavuzları bulunma|ıdır.
13.Probların kullanım kı|avuzunda ölçüm hassasiyetine ait aşağıdaki özellikler yazılı
olmalıdır;
*Prob sayesinde SpO2 ölçüm aralığı o/o1 - o/o1OO,ve nabız hızı ölçüm aralığı 25-240
atım/dakika aralığında olmalıdır.
*Prob sayesinde SpO2 ölçüm hassasiyeti o/o70-o/o100 aralığında, hareketsiz erişkin,neonatal
hastalarında en fazla tolo3,hareketli erişkin,neonatal hastalarda en fazla tolo3 doğruluğunda
o!malıdır.
*Prob sayesinde nabız atış ölçüm hassasiyeti hareketsiz hastalarda enfazla t3 atim / dakika
doğruluğunda hareketli hastalarda eniazla t5 atim / dakika doğruluğunda olmalıdır.
*Prob sayesinde ölçülen tüm parametreler cihaz ekranında numerik değer olarak
görüntülenebilmelive her bir parametrenin alUüst alarm limitleriayarlanabilmelidir.
l4.Teklif edilen ürünler hastanemiz demirbaşında bulunan Philips marka Efficia mode|
monitörlerle tam uyumlu ve saturasyon teknolojisi ile aynı üretici firma tarafından üretilmiş
o|malıdır.


