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Hastanemizin ihtiyaçlanndan aşğda cinsi ve miktan yazılı olan malzemeler 4734 sayllı Kamu ihale

Kanununun 22ld (Doğuttan ıemin) yomemi ile satın ahnacakır. KDV Eıriç birim fiyıtın hastanemiz

satnalma birimine gönderilmesini rica €derim.
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TANS|YON HOLTERİ MANŞONU TEK HORTUMLU YETİŞKİN
TEKNIK ŞARTNAMESİ

GENEL HUSUSLAR

Malzemenin bakımı ve kullanımı ile ilgili orijinal dilinde kullanım kılavuzu varsa bu
kılavuz ve Türkçe kullanım kılavuzu malzemenin teslim edildiği birimde sorumlu
kişiye teslım edilmelidİr.
Ma|zemeler en az 2 yıl garantili olmalıdır.
Raf ömrü olan malzemeler için 24 aylık (2 yı|) raf ömrü bulunmalıdır.
Malzemelerde kaıibrasyon durumu olması halinde, malzeme ile birlikte fabrika
çıkış kalibrasyon raporları Klinik Mühendislik Hizmetleri birimine teslim
edilecektir.

Faturalarda veya fatura ekinde teslim edilen ma|zemelerin varsa marka, model ve
seri numara|arı yazacaktır.

Teklif veren firma teknik şartnamedeki maddeleri cevaplayarak şartnameye
uygun|uk belgesi hazırlayacaktır. Teknik şartnamede istenilen özeljiklerin hangi
dokümanda görülebileceği belirtilecektir. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile
karşılaştınldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı
bırakılacaktır.

Numune istenmesi durumunda teklifl e birlikte numuneler gönderilmelidir.
yüklenici firma tarafından tek|if edilen malzemenin Türkiye ilaç ve Tıbbi cihaz
Ulusal Bilgi 8ankasında (TİTUBB) kaydı bulunmalıdır ve bu durumu ihale
dokümanIarı içerisinde belgelemelidir. Teklif edilen cihazın uBB bilgisi doğruluğu
TiTUBB ve MKYS'den kontrol edilir.
Yüklenici firma teklifle birlikte Satış Yeri Yeterlilik Be|gesini satın alma
dokümanlarında beyan etme|idir.

Ürünün irsaliyesinde ve fafurasında UBB kodu ibaresi belirtilmelidir.
UBB' ye tabi olmayan malzeme alınacaksa kapsam dışı olan cihazlar için 'Tıbbi
Cihaz|arla İlgili Mal ve Hizm€t Alımı İşlemleri" konulu genelgenin 2.4. maddesi
gereğince satın alma süreci tamamlanmadan malzemenin imalatçı veya ithalatçısl
tarafından Türkiye İ|aç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan görüş alınarak TKHK Mali
HIzmetler Kurum Başkanlığına bilgi verilecektir. (Bu durumda teklif edilecek
ürünler için firmalar Ihale öncesinde gereken görüş almayı ve bilgi iletimini
tamamlamalıdır.)

Malzeme ile i|gili yapılacak tüm işlemlerde MKYS ismi kullanılmalıdır.
Teklif edilecek manşonlar cARDioLiNE marka WALK 2oob model ve plusMED
marka Patient Monitör pM-5O model cihazlar ile uyumlu olmalıdır.
Manşon boyu yetişkin hastalar için uygun ölçü|erde olmalıdır.
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Manşon üzerinde arter noktası işaret ile gösterilmelidir.
Manşon dış yüzeyi yıkanabilir yapıda olmalıdır.
Manşon üzerinde latex içermediği belirtilmelidir.
Manşon PVC içermemelidir.
Manşon üzerinde nasıl kullanılacağı ve nasıl takılacağı belirtilmelidir.
Manşon üzerinde CE işareti olmalıdır.
Manşon üzerinde hasta cildine değecek kısım ve dışa kalacak kısım belirtilmelidir.
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