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PiYASA ARAşTIRMA TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ütiyaçlanndan aşğıda cinsi ve miktan yazılı olan malzrme|er 4734 sayılı Kamu İhale

Kar*unun izıa roogojuri remin) yoitemi ile satın allnaiakİır. KDV Hariç birim fiyattn hastanemiz

satnalna biıimine gönderilınesini rica ederim-
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Not: Teklifl€rde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacıktır,
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ŞANLruRFA VİRANŞEHİR DEWET HASTANESİ

SAYI :

KONU: Teklif Mekfubu

ruINABİÜR
VENTİLATOR CIHAZI
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l KO\L:: \{R rıyuııılu Traı§pört veııtilatör şaılnamesidir.

2 TEI(\İK ÖZELLİKLER

2.1- Vcntilatör cüazt; milğo işl.mci kontoüo olııalıdıı.Cihz; pcdiarik hastadan başlayarak
yğtişkin hatalğa kadaı gcniş bir basta gı.ıbu için Remimasyon ve MR odasında (3.0 Tesla)
l«ıllan maya uygun olııalıdıı.
2.2. Ventilatör ekanında göstcrilen parametrclcrin kontrolü dokuDıııatik tip fuş ve döncr tip
duğmeler yardımıyla yapılabilııelidir. Elaaıda geıçek zarnmlı değerler izlsnebilmeli hasta
paame§eleri ayolaınbilmeli, ciiaza ilişkiı ayarlamalar ve kontollcı yapılmalıdır.
2.3. Cihazda düiü. komprcsor, brıştırıcı ve PEEP koıkolü olacaliıı.
2.4. Ventilatör §ağıdaki veııüasyon modlarına sahip olmalıdıı.

Invazive ve aon invaziv veotilasyoılr
CP.AP/ BİPAP (otomatik kaçak dırzeltmeli ve basınç destekli)

2.S.Cihaz oı az 220 Volt (+-%l5), 50-60 Hz şchir elellriği ve şarj edilebiür dahili tıaaryası
ile çalışabilmelidiı. Elelcrik kesilmesi dunınıunda otomdik olaıak düili batarya derreye
girmelidir. Batarya sisteııi cüeı en u l0 saat sure ile çalştırabilmelidir^ Bu sayede elektrik
kesilmesi dunımunda cihaz çalışmasııa devam cdebilıocli, r.entila§yoıı kesintiye
uğrmanalıdır. Şarj süİesi ise 2 saatteo a2 oİınÜdır.
!.ğ. Çihezdg upgıadc işlonlcri, softwaıe güırcllcştirmcsi §azılım yüklcmcsi) yolu ile
yapıImalıdır.
2-7. Ventilatörde ayaılmabilecek solunum paıaneaeleri ve değerleri en az aşağıdaki
ralıklrda ayaılanabilmelidir. Cihazda hasta için ayrlanan 02 yüzdesi değerleri el«aııda
dijital olaak monitorize edilüilmelidir.

Tidal Haciııı (ınl ATPD)
VT 1tılısek ala,m lüniü
VT düştık alam limiti
Soluıum Hzı
BPM yüIsek alarm limiti
BP\{ duştık alarm limiti
Dak Volum |r'min. L)
l:E oranı
Triger hassasiyeti
Fio2 (9/o)

İsp. Tepe basıncı (ctıH2O)
(*) 80 Lullaııcının onayı ile nıünıldııi olacalıır
İısp. Tepe basırıcı yııksek alaro limiti
İıısp. Tçe basıncı duştü alarm limiti
Altihıde Dtlzeltnıesi
Apnea B ack Up ventil.§yotr
lııdikatörler, LCD, LED r,e sesli

Alarmlr: İçerik hassasi_veı, yardrıu mcsajlan

50-1500 ml
kapalı, l00-2000ınl
kryğ 0-500ml
1-60 soluVdak
kapalı, 20-99
kryalı. 2-40
0_99.9
l:1- 1 :99
- 0.5, - 0,6 arası
2l-ı00
l0-60|

/ııL.,l- &J^'m bJ,-1İ^q

20-100
kapü.3-55
2000 - 25.000 fL
Evet
Kontrol set değ€flerl Alarmlar, Alarm
durdı.ınna. alarm aya-ı, güç duntıııu
(haricil düili), Haici 02 nıeılüsü. Pop-
Ups



Sesli ıe gorsel
Haberleşme

Evet
USB ile

2.8. Ventilatör cihzı hiçbir şckildc sct vc sarf malzemesi (bastı scti uzeriıc tahlan proksima|
bat vcya harici floş/ sensör) bağımlısı olınamal1 piy""ada kolaylıkla bulıuıarı veııtilaör
dwrelerıyle hıllmdüilmelidir.
2.9. Gürulm duzeyi en fazlı 60dBA olacaktı,
2.10. Alarm ses dllzcyi 82 dBA ve alrm uyanlcı, kırmuı, srı vc ycşil ıcnklcrdc olacalıtır.
2.11. Cihaz ağırhğı kolay tEıoabihcsi için en fzla 4.3 Kg ve boyutlan en fazla:

31.8X20.3Xl1.14 cm olacaktı .

2.|2. Cihgı 5 kg ve üstü tüm basta gruplrında kullanıına uygım olmalıdu, ve CE belgesi
buhmmüdır.
2.13.Cü8zlı biılikte biı adct MR uyıımlu lariıgaskop vcrilmelidir.
?.l4.Trlrkiye temsilcisi, TSE hizmet yctcrlilik belgelerire sahip olacaktıı.
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],l.Garanti siiresi içinde, her bir sistem ve cihaz. için yllık çahşma ve kullanılabilirlik

ölçilmü en az o/" 95 (% 95 up-time) olmahdır. Buna göre her bir sistem ve cihaz, Vo 95

lik up+ime oranr ile yllık olarak (yaklaşık 8765 saat lik bir periyodu ifade eder) en fazla

l8.2 eün (yaklaşık 438 saat) çalışma ve kullanım dışı (down-time) kalabilir. Brına göre

sistemler; eğer bir yl içerisinde arvt veya diğer etkiler nedeniyle 18.2 giinden daha az

(% 5 down-time) hizmet veremezler ise bu siirenin bakım-onanm stiresine eklenmesine

gerek yoktur. Ancak, yılhk olarak 18.2 gilnü aşan siiıe kadar bakım-onanm zamafuna iki

kat silre eklenecektir ve bg siirede cihaz bakmları ücretsiz olaıak yapılacaktır. Down

time süresi ınzanın firmaya bildirilmesiyle bışlayacal«, onanm tamamlanıp

sistemin faal halde teslim edilmesi ile sona erecektir. İstisna parçanın hastane idaresi

tarafindan temin edildiği hallerde yede[ parça ihtiyacının idareye bildirilmesi ile yedek

parçanın temin edilerek yiikleniciye teslim edilmesi arasında geçen süre down time olarak

sayılmayacakiır. Ancak istisna parça alımmın yüklenici firmada kaldı$
durumda(resmi sipariş firmaya ulaşhktan sonra) 10 gün §onra down time başlar.

}2.Alınacak iiriin, tıbbi cihaz yönetmeliğinin 3.madde (o) bendi gereğince tanı, teşhi§
velveya tedavi amaçlı kullanrlacaktır.

Bilgi Bankasında (TİTUBB) kaydı bulunmalıdır ve bu durumu ihale dokiimanlan
3).Yi.iklenici frrma tarafindan teklif edilen cüazın Tiirkiye İlaç ve Tıbbi Ci}ıaz Ulusal
içerisinde belgelemelidir. Teklif edilen cihazın UBB bilgisi doğruluğu Tİ'L-UBB ve
MKYS'den kontrol edilir.

l4.Üriintln irsaliyesinde ve faturasında UBB kodu ibaıesi belirtilınelidt.

35.Sözleşme imzalanmasına takiben gerçekleştirilen kurulum. ve teslim
siireçlerinde tedarikçiler tarafından diizenlenen irsaliye ve faturada alrnan cihazın
MKYS Malzeme tanım]an ve seri/lot numarası bilgisinin açıkça belirtilmesi
gerekir. MKYS ismi kullanılmayan faturalar ödenmeyecektir.

3,6.Bakım, onanm yada yapılan diğer işlemlerle ilgili hazırlanarı teknik servis

formlannda kiinye numarası doldurulacak alan olmalrdr ve işlemi yapan personel

tarafından bu alan doldurulmalıdır.

P.Malzeme ile ilgili yapılacak tüm işlemlerde MKYS ismi kullanlmalıdır.
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