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Teklif Mekfubu Dıvet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazılı ÇOCIJK b{TRAOSSEÖZ TABANCA§I
SETİ ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22|D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu
işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 1610612022 tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma
birimine elden teslim edilmesi yada di}radinü@gmail.com adresine göndermeniziicaederim.

Bilgilerinize aız ederim.

idari

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

kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi

- Teklifle( rakam veyayaa ile) KDV hariç TL diizenlenecektir.
_ Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve düzeltıne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 $ln içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ _ Alımlar http://www.aeriihale.gov.trle-posta adresli Ağn Valiliği İıale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e_posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta tLerinden de ilan edilmektedir.
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1) Intra§eoz uygulama seti, şok yadabilinç l<ayb! nedeniyle damar yolu bulıınamaYan

lİastaluraa kullanılmak lLzge tasarlanmış olmalıdır,

İİırn r*z uygulama seti, kan ve kan ürüıılefi transftlzyonı1 sıvı, ilaç infflzyonlarında

kullanılabilir olmalıdu.
j) ınt r*z uygulama seti, tibia ve humerus için kullanıma_uyggn olmalıdır.

4İ l"tr .""r ryğ.,ı*u seti iğRe, iğne ile uyıımlu senım seti bağlanh parçası ve özel driverdan

oluşmalıdu.
5) Intaseoz uygulama setinin pediatik uygulaıııada hızlısıvı ve kan uygulamaYa uYgun

boyutıardaki «ıs cı iğnesi paslalTaz çelikten yaplhı olmalıdır.

arfurr*r rvguı-,İ seti İgnesinin Üınlugr.+O tg altındaki hastıalar için t5 mm olmalıdu.

ö i;t r*r riğ.ı*r;rni, iğneleri steril koruyucu kabı ile birlikte ve tek kullanınlık olmalıdır.

8i i;t .r*, uyğrı-u setinin iÜıesi yerleşirildikten sonra basınçlı torba ile inffizYona olanak

sağlamahdır.
gİtntra§eoz uygulama setinin Driver'ı pille çalışmalıdır,
itJii;t r*, u}guı*,u setinin iğnesi gb ae;ce dik açıda driver yardımı ile hızla döndtlrillerek

ı."İnıı. iliğine ğ6ıtı.o-.ıidir. sabitlemeden sonra pansumaıı, saıgı vb. gerelı*irmemelidir.

İİl İ*ııİ edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az2yıl-ınird!' olmalıdır.

İİİ r"ı.ıırro.n fiırıa her 50 adet İntaseoziğıe için l adet Intraseoz uYgulama Drivet'ı

verilmelidir.
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