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AĞRI VALİLİĞİ

AĞRI İı seĞrır vıÜnÜnrÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921 553
KONU : Teklife Davet

l0l0512022

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve mikıan yazılı MAI\IIIEL VAKIrM cfr,Az| ALIMI işi
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim
ve toplam fıyatının l3l05l2022 tarih ve saat
edilmesi yada di}ıadindh@email.com adresine

Bilgilerinize arz ederim.

l2:00'a kadar hastanemiz
göndermeni zi rica ederim.

alma birimine elden teslim

iıgoĞA
İdari ve Mali Hiznetler

Sıra
No

Malın / İşinAdı Miktır Birimi Birim Fiyatı Toplam Fiyat

1 MANUEI VAKUM CİHAZİ AtİMİ 2 ADET

DUR

Uzm

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

kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi

- Teklifle( rakam veyayaA ile) KDV hariç TL olarak diDenlenecekiir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın ttiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 giln içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacakiır.
- - Alımlar htto://www.aeıriihale.gov.trle-nosta adresli Ağrı Valiliği İhate Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- 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

SAĞLIK BAKANLIĞI

iı saĞıır rvıüuünı,üĞü

Diyadin Devlet Hastanesi

MANUEL VAKUM CİHAZI TEKNİX ŞenrNAMESİ

l. Tek tek steril paketler içinde olmalıdır.
2. Ürünün vakum yapan el pompası ve çapı 5 cm plastik vakum uygulayan başlık çanı
ve bu ikisini birbirine bağlayan içi çelik 16 cm' lik çekme kordonu ve aynı zamanda
vakum kuvveti ile başı çekme kuwetini ayrı ayrı gösteren indikatör mekanizması
olmalıdır.

3.Ürünün pompa l«rsmında sadece başa uygulanacak vakum basıncını gösteren ayrı bir
mekanizması olmalıdır.

4.Ürünün pompa l«ısmında sadece başı çekmenin kuvvetini gösteren ayrı bir çekme
kuwet indikatör mekanizması olmalıdır.

S.El vakum pompası verilecek basıncı Bar/mm, Hg, Kpa, Bar cinsinde gösterir
olmalıdır.

6.El vakum cihazı kullanıldığında başı uygulanacak basınç göstergesi basıncı doğumu
yaptıran uzman hekime bilgi verecek şekilde yeşil( uygun basınç miktarı ) l«ırmızı
(tehlikeli) renklerle gösterir olmalı.

7.El vakum pompası verilecek basıncı boşaltmak üzere vakum boşaltma göstergesine
sahip olmalı.

8.Ürün tek kullanımlık olmalıdır.

9.Latex içermemelidir.

KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ

Doğumun uzamış ikinci evresini l«ısaltma ihtiyacında bebeğin çıl«ımına yardımcı olmak
amacı ile kullanılmalıdır.

ünrriıvı TARiHi vE MİADI

Son kullanım ürün ambalajında yazılı olmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI

l.Her ürün steril Orijinal ambalajında olmalıdır.

2.Ürün ambalajında son kullanma tarihi, sterilizasyon şekli, Ce işareti ve Lot numara§ı
bulunmalıdır.



sTANDART öznııixr,nR

l.Tektif edilecek ürün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ulusal Bilgi Bankasına
(TITUB) kayıtlı olmalıdır.

2.Teklif yeren firma "Tıbbi Cihaz Sahş Merkez^ olarak belgelenmiş ve Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumu Ulusal Bilgi Banka§ına (TITUB) kayıtlı olmalıdır.

CİHAZ ADt ADET

MAI\ıUEL VAKUM ciaızı 2 ADET

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVİSİ

ZUHAL AKYAR


