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AGRI lL SAGL1K MUDURLUGO
TUTAK DEVLET HASTANES1

TEKLlFE DAVET

02.11.2022
Sayi:
Konu: 10 ADET YETlSKIN TANSiYON ALETl ALIM1

Hastanemizin ihtiyaci olan ve as.agida cinsi, miktan ve ozellikleri yazih malzemelerin ahmi 4734 sayih Kamu Ihale
Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usulu ile yapilacaktir. Soz Konusu alim i?in KDV nan? birim fiyat
tekliflerinizi TL uzerinden 07.11.2022 saat: 10:00 'a kadar tutak.satinalma@hotmail.com adresine ivedi olarak gondermeniz
hususunda; Geregini rica ederim.

MURAT
Idari ve Mai

LISTESi
"
S.No

1

Malzeme Adi

TANSIYON ALETLER1,
TANSIYON OLCUM ClHAZl
TASINABiLlR KOLDAN
MANUEL PUARL1 YETISKIN

Sut
Kodu UBB Miktar

10

Birimi

Adet

Birim Fiyati

Genel Toplam

ToplamTutar

Teklif Eden
.../.../2022

Kis.i / Oda / Firmamn Adi veya Ticaret Unvam - Kas.e/imza

Ek: Teknik Sartname
Satinalmamn Yapilacagi Birim:

• Teklifler yalmzca mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri icerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin s.artnameye uygunlugunun degerlendirilmesi i?in idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat uzerinden degerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.lla? ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" na kaydedilerek onaylanmi? uriin numarasi (barkod)
olmahdir.
• Teklif edilen urilnlerin onaylanmij iirlin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
• idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu duzenlenmesinden itibaren yijklenicinin yazih talebi Uzerine en ge9 90
gun icinde Yiikleniciye veya vekiline odemeyi yapacaktir.
• Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• Teknik S. artname ektedir.
• En ge9 7 (yedi) gun iferisinde faturasi kuruma ulas.tmlmayan Mai /Hizmetin odemesi yapilmayacaktir.
• Bu ahmdan ortaya ?ikacak olan ihtilaflarm hallinde Agn Mahkemeleri ve Icra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmis. sayihr.
• Ahmlanmiz kismi teklife a9iktir.

Tutak Devlet Hastanesi Personel Birimi
Van yolu tizeri Tutak/AGlll
(Faks No: 0(472) 4112083
internet Adresi:

Bilgi: Aysc BALTA
Unvani : Tibbi Sekreter
E-Posta: ayse.balta@saglik.gov.tr



PERFECT ANEROID ERJSKJN TANSIYON ALETI
TEKMK OZELLJKLERJ

• Tansiyon aleti Perfect Aneroid tipinde olmahdir. Manometre haznesi ve puar kasigi nikel kaplama

kromajh olmahdir. Manometre govdesi ve puar kasigi tek parca olmah, vidalanmis veya

yapistinlmis olmamahdir. Manometre kadrani hassas bir sckilde sifira ayarlanmis olmahdir.

• Manometrenin cami metal cer^eve uzerinde bulunan ozel yuvasma oturmah, manometre acildiginda

cam cerceveden aynlmamahdir.

• Manometre govdesi uzerinde kalibrasyon gecerlilik tarihini gosteren iiretici firmamn ismini tasiyan

orijinal bir etiket bulunmalidir.

• Manometre 48 mm capinda olup, skala iizerindeki rakamlar okunabilir olmah ve cihazm seri

numarasi skala uzerinde baskih olmahdir.

• Manometre, diisiik hasinvta cahsmasim saglamak ivin iic kanalh (iki giris ve bir cikis) olmahdir.

(Birinci kanal puardan aldigi havayi tazyik kesesine vermeli, ikinci kanal tazyik kesesindeki havayi

. manometreye tasimali, iiciincii kanaldan da ic lastikteki hava hosaltilarak olciimiin gerceklcsniL-si

saglanmahdir.) Hava verilirken manometre ibresi titremeyecek bir sistemde olmahdir.

• Manometre ic mekanizmasinda plastik malzeme kullamlmamah, manometre govdesinden

manometre diyaframma hava tasiyan boru bakirdan yapilmis ve sikica lehimlenmis olmahdir.

• Manset dis bez olciileri 13X47 cm (+1-2 cm) olmahdir. Manset uzerinde olciilebilir

kol capi (29-40 cm) belirtilmis olmah ve steteskop giris yerini gosteren bir isaret bulunmalidir.

• Manset ic lastik olciileri 12X23 cm (+/- 2 cm) olmahdir.

• Manset dis bezi dayanikli kumastan ve iplikten dikilmis olmah, uzerinde marka ve menseini belirten

etiketi bulunmalidir.

• Manset dis bezi kancah olmah ve kancasmda orijinal oldugunu gosterir baskih marka bulunmalidir.

• Manset ic lastik vulkanize kaucuktan imal edilmis olmah, hava verilmesi esnasmda derhal sismeli ve

(^evsememelidir.

• Manset i? lastik hortumlan 9iftli olup, cok iyi cinsten katlanmaya dayanikli vulkanize kaucuktan

imal edilmis olmahdir.

• Puar, ic lastigi kolayca sisirebilmeli ve puar dip kismmda filtresi bulunmalidir.

. Puar yesil vulkanize kaucuktan imal edilmis ve uzerinde iiretim yeri belirtilmis olmahdir.

. Urun 9antasi iyi cins suni deriden yapihnis, saglam dikilmis ve uzerinde orijinal modeli belirtilmis

olmahdir.

. Alet, orijinal karton kutusu icerisinde olup, kutu uzerinde marka, model, seri numaralan ile iiretici

ve ithalatci firma belirtilmi§ olmahdir.

. Tansiyon aleti Avrupa Birligi (AB) iilkesi menseli olmahdir.

. Tansiyon aleti 2 yil garantili olmah, uluslararas, gecerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve UTS

kayith olmahdir.

ELlK
Sorurnlusu


