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SAYI :701678921 656
KONU : Teklife Davet

0310612022

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan
İhale Kanunıın 22fD maddesi

aşağıda cinsi ve miktan yazılı COMBİTIIBE ALIMI
alınacak olup; söz konusu işin hariç birim ve toplam

işi 4734 Sayılı Kamu
kapsamında

fiyatının 0710612022 arih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma edilmesi yada
diyadinü@ gııail.com adresine göndermenizi rica ederim

Bilgilerinize arz ederim.

İdari ve Mali Hiznetler

§ıra
No

Mılın / İşin Adı Miktar Birimi Birim Fiyatı Toplam Fiyat

ı AtıMı 10 ADET

ı

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

kadar Satın alına birimine veya görevlilere verilmesi

- Teklifle( rakam veyayazı ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecekiir.
- Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve diizeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın {lrUry göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Odemeler 90 giln içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mekfubu ile numune de sunulacaktır.
- -Alımlar httn://www.agriihale.gov.trle-oosta adresli Ası Valiliği İhale yönetim Sisteminden de ilan
edihnektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın alınaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.



Combifube Teknik Şartnamesi

l. Çift katlı olmalıdır.
2. Tüp larengoskop gerekmeden entiibe edilebilmelidir.
3. Set iÇerisinde endotrekeal tiip, 2 adet haar çekilmiş enjektör ve aspirasyon için aspirasyon için
aspirasyon katateri bulunmalıdır.
4. Mide sıvılannın solunum esnasında respiratör tarafından aspire etııesini önleyen bir şekilde
dizay n edilniş olmalıdır.
5. kaflann biri larenks/ farenkste diğeri ise konuma göre özefagus veya üekeada şişmelidir.
6. Pilot balonlar tDerinde numaıa ve kaç ml şişirilmesi gerektiğiyazılıolmalıdu.
7. TüP üzerinde dişlerin gelmesi gereken bölge çift siyah çizgi ile belirtilmiş olmalıdır.
8. ttlptln uç kısmı açık olmalıdır.
9. bir numaralı balon l00 ml, iki numaralı balon 15 ml şişme kapasitesine salıip olmalıdır.
l0. her bir paket içerisinde bir adet set bulunmalıdır.
l l. setin içerisinde ventilatöre bağlantı için T parça bulunmalıdır.
12. Tüp yerleştirildikten sonra tüptin konumuna göre l veya2 tüp trekea tilpü diğeri ise aspirasyon
ttipü olarak çalışmalıdır.
13. iizerinde No:l yazarıpilot balon no:l yazan tiipü, tizerinde No:2 yazanpilot balon no:2 tüpü
şişirmelidir.
l4. Tüpte iki kaf arasında en az4 adethavalandırma deliği bulunmalıdır.
l5. No:l ya?anpilot balon farenkste No:2 yazan balon distal uçta şişmelidir.
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