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Tek]if Mektubu Davet

l2:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine
göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

A
İdari ve Mali Hizmetler M

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazıh VİDEOLARİNGOSKoP İçİx zon
ENTUBASYON BLADf, VE BAGLANTI KABLOSU ALIMI işi 4734 Sayıh Kamu İhale Kanunun 22lD
maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fıyatının 20/0112023 tarih ve saat

Sıra
No

Mahn / İşin Adı Miktar Birimi Birim Fiyatı Toplam Fiyat

1 ViDEoLARİNGosKoP iÇiN ZoR
ENTÜBASYONBLADE

1 ADET

1 VIDEOLARINGOSKOP IÇIN
BAĞLAIYTI KABLOSU

1 ADET

lJYG
l]l0

Dr.
imV

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir,
- Teklifler( rakam ıeyayazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve diizeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- MaIın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar htto://www.agriihale.gov.n/e-oosta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satrn almaya verilirse ttim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
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ZORHAVAYOLU SET|

TEKNİK ŞARTNAMESi

TEKNiK ŞARTNAME GENEL HÜKÜMLERi

1. TEKLiFLERiN HAzlRIANMAsı VE DEĞERIENDiRitMEsi :

a. Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra

numaras|na göre hazırlanması ve istenen öze|likler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar
verilmesi gerekmektedir.

b. Teklifler ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen
malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin kataloglar ile teyit
edilmesi gerekmektedir.

c. Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir
güncel noter onaylı Temsilcilik Belgesini teklifine eklemek zorundadır.

d. Teklif veren firmalar, aşağlda tanımlanan sistemin bütünlüğünü bozmadan, seti

oluşturan kalemlerin her birine teklif vermelidir, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmaz.

e. Seti oluşturan parçalar aşağıda belirtilen özellikleri taşımalı ve bu parçalar birbiri ile

uyum içerisinde ça|ışmalıdır.

f. Teklif edilen ürünün, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve uyulması gereken asgari

sağlık, emniyet ve çevre koruması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata ve direktiflere

uygunluğunu gösteren işaret "cE" (Conformit6 Europ6enne) işaretli olmalıdır. iı5iıi rc
Sertifi kası teklif dosyası ekinde verilmelidir.

2. GARANT| sÜREsi VE ŞARTLAR| :

Teklif edilen cihazlar en az iki (2\ yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve

imalat hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu

güncel noter onaylı Garanti Belgesini teklife ekleyeceklerdir.

Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça teminive
servis garantisi Verilecek, teklif veren firmalar, imalatçl firmanın vermiş olduğu güncel noter

onay|ı 10 yıllık yedek parça ve servis teminiGaranti Belgesi tekliflere eklenecektir.

3. VAzGEçitMEz TEKNiK ÖzELLiKIER :

1.Sistem bütünlüğü açısından sehpa hariç tüm malzemeler aynı marka olmalıdır.

2.Monitöre aynı anda video laringoskop ve flexible endoskop bağlanabilme özelliğine sahip

olmalıdır.

3.Flexible Entübayon Video Endoskop cihazının bağlanacağı monitöre kamera başlığı

bağlanabilme özelliği olmalıdır.
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4. Teklif edilen Zor Entübasyon Blade acil durumlarda hastanemizde bulunan Karl Storz
8403 ZX monitör ile tam uyumlu çalışmalıdır.

B.Zor Entübasyon Blade Teknik Ozellikleri

1. Zor entübasyon hastalarında kul|anılmak için uç kısmı Macintosh blade'lerine göre
daha kıvrık olan özel bir tasarıma sahip olmalıdır.

2. Dayanıklı|ık ve hafif kullanım için blade'in elçeği Titanyum maddesinden üretilmiş
olmalıdır.

3. CMOS chip teknolojisine sahip olmalıdır.
4. Blade aydınlatması LED teknolojisine sahip olmalıdır.
5. Kamera ve ışık kaynağı blade üzerinde kompakt bir dizayna sahip olmalıdır.
6. Görüntü almak için gerekli kablo Veya monitör, kolay kullanım açısından blade üzerine

takllabilir olmal|dlr.
7. Blade çok kullanımlık olup, herhangi bir adaptöre gerek duymadan steril edilebilir

özellikte olmalıdır.
8. lPx8 sıvı geçirmezlik standardına sahip olmalıdır.
9. Blade suction kateteri kullanımına uygun o|malıdır.
10. Blade üzerindeki buton yardımı ile JPEG formatında resim ve MPEG4 formatında video

kayd ed eb ilm elid ir.
11. Teklif edilen blade 3.5" ve 8" aynı marka kompakt görüntüleme sistemleri ile

ku lla nıla bilir özellikte olmalıdır.
12. Blade ucu güvenli navigasyon için monitörden izlenebilir şekilde dizayn edilmiş

olmalıdır.
13. Teklif edilen blade acil durumlarda hastanemizde bulunan Karl Storz 8403 ZX

monitörler ile uyumlu çalışmalıdır.
14. Teklif edilen Blade ile beraber aşağıdaki özellikte stile verilmelidir;

a. Atravmatik uçlu ve paslanmaz çelik olmalıdır.
b. Zor entübasyon blade'inin açısına uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.
c. Entegre tüp tutucusuna sahip olmalıdır.

Ç.l Adet Bağlantı Kablosu Teknik ozellikleri

1.Video Iaringoskop blade'leri ile birlikte kullanılacağı monitör arasındaki bağlantıyı

sağlamalıdır.ve görüntü alınmasını sağlamalıdır.
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