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KONU: Teklif Mektubu

PIYASA ARAŞTIRMA TEKLIF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlanndan aşağıda cinsi ve mikan yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İiıale
Kanununun 22ld @oğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Eıriç birim fiyatın ha§tanemiz
satınalna birimine gönd€filmesini rica ederiıı.

Telefon : 4t 45I ı3007
Fax :4145121236
E_Posa: sanl iurfadhs l l@saglik.gov.n
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ilal / Hızmet Adı Bırim Fıyats.No M I ktarı Birim Toplam
Fiyat

, DEBIMETRE /
i HAVA AKIS Ö

FLoWMETRE /
LÇ1JM cİHAzI

55 ADET

2 ASPIRASYON KAVANOZU
KAPAKu 1000 ML

55 ADET

, VAKUM REGULATORUTEK
: tılzııe cinİŞÜ

55 ADET

4 ASPİPaTÖR BAĞLANTI
HoRTUMU

ADET400

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Teklif Veren Firmanın
Adl Firma Yed<ilisi
Adr€si
Telefon Kaşe ve İmza :

Fax
E-Mail

Not: Tekliflerde Kerılımı ve Dık§il Kesinlikle olmeyıcaktır.
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siLıKoN VAKuM HoRTuMu TEKNiK şARTNAMEsi

1. vakum sisteminde kullanılacak hortumun silikon

imal edilmiş olması gerekmektedir,

2. 50 m.' lik toplar halinde üretilmiş olmalıdır,

malzemeden 1 1x2 mm. ebatlannda

o,
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istenilen ürünün "Tıi;.. ,Z Yönetİneliği"nin 3.madessinin (oJbendi gereğnce tanı,teşhis

ve/veya tedavi amaçL ı lacakhr.

Yüklenici tarafindan tc]i] . :]ilen cihazın Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi

Bankasında(TİTUBB] lı:ı,,,. ı lıulunmalıdır.

.Bu durumu ihale döl<ı. 'ırı içcrisinde belgelemelidir.

.Teklifedilen cihazın :1isi doğıruluğu TİTUBB ve MKYS den kontrol edilir.Kapsam dışı olan

cihazlar için "Tıbbi ci . ı ilgili Mal ve Hizmet A]ımr İşlemleri " konulu genelgenin 2.4

maddesi gereğnce sa:i ] :] ıa süreci tamamlanmadan imalatçı ve ithalatçt tarahndan TİTCK'dan

görüş alınarak TKHK ] . ]zmetler Kurum Başkanlığna bilgi verilecektir.fBu durumda teklif

edilecek ürünler içir: r ihale öncesinde gereken görüş almayı ve bilgi iletimini

tamamlamalıdır.

.Malzeme ile ilgili ya1; .im işlemlerde MKYS ismi kullanılmalıdır.

.Numuneistenmc.;] ıınrlatekliflebirliktenumunelergönderilmelidir.

.Ürünün irsaliyesin.. , ı,ısıırda UBB kodu ibaresi belirtilmelidir.

.Yüklenici firma tc!-

beyan etmelidir.

l:tc sahş yeri yeterlilik Belgesini satın alma dokümanlannda
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VAKUM KAVANOZU TEKNiK ŞARTNAMES|

Vakumkavanozları,vakumregülatörünebağlanarakemilensıvılarıdepolamaya
yardım edecek bir dizayna sahip olmalıdır,

Vakumkavanozununkapağıpolikarbonmalzemelerienjeksijonyoluileüretilmiş
olmalıdır.Bütüncontavesızdırmazlıkelemanlarısilikondanolma|ıdır.Vakum
kavanozu hortum çıkışları pirinç malzeme üzerine kroma,i kaplı olmalıdır, Vakum

kavanozunun dolduğunda sisteme herhangi bir sıvı veya katı atık engelleyici

şamandıra sistemine uygun olmalıdır,

VakumKavanozu134.C,yekadarotoklavdasteriledilebilmelidir-

Duvara veya askı rayına aplike olabilecek

sabitleme aparatı ürün yanında olmalıdır,

aparatlara bağlanabilmelidir, Duvara

5.VakumkavanozukapağıoringVasltaslilesızdırmazlıksağlanacakbiçimdeüretilmiş
olmalıd ır.

6.Vakumkavanozu;sterilediliptekrarkullanılabilenözellikteolmalldır.

7. Üretici firma; lSO 9001:2015 ve lSO 13485:2016 sistem belgelerine sahip olmalıdır,

8. Üretici firmanın en az 2 yıllık imalatçı olduğu ve imalat kapasitesini gösterir kapasite

raporu bulunmalıdır.

9. Üretici firmanın Annex ll _ g3l42 EEC medikal cihazlar direktifine uygun CE belgesi

olmalıd ır.

1O. Vakum Kavanozları ÜlS 1Ürun Tanıtım) sistemine kayıtlı olmalıdır,

1 1 . Ürün imalat hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalı ve 10 yıl boyunca yedek parça

bulundurma garantisi olmalıdır.

12.Vakumkavanozuenaz1.2litrehacmesahipolmalldlrveüzerindekirakamve
işaretler silinmeyen özellikte olmalıdır,
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İsteılilen ürünün "Tıbbi Cilıaz Yönetmeliği"nin 3.madessinin (o)bendi gereğince tanı,teşhis

ve/veya tedaü amaçlı kı.ıl) :ınılacaktır.

Yüklenici tarafrndan tcklit cdilen cihazın Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi

Bankasında(TİTUBB) kayıl ı bulunmalıdır.

.Bu durumu ihale dökiina;ıları içerisinde belgelemelidir.

.Teklif edilen cihazın l.Ji]iJ lıilgisi doğruluğu TİTUBB ve MKYS den kontrol edilir.Kapsam dışı olan

cihazlar için "Tıbbi cilıaz]:, ı-]a ilgili Mal ve Hizmet Alımı İştemleri " konulu genelgenin 2.4

maddesi gereğnce satıır a Iına süreci tamamlanmadan imalatçı ve ithalatçı tarafindan TİTCK'dan

görüş alınarak TKII K Ma ii : 1izmetler Kurum Başkanlığna bilgi verilecektir.(Bu durumda teklif

edilecek ürünler için [iını ı ıı r ihale öncesinde gereken görüş almayı ve bilgi iletimini

tamamlamalıdır.

.Malzeme ile ilgili yapıllıc-, : tüm işlemlerde MKYS ismi kullanılmalıdır.

.Numune istenmı, ' ,ıtııda teklifle birlikte numuneler gönderilmelidir.

.Ürünün irsaliyesini , ı-ıısında UBB kodu ibaresi belirtilmelidir.

.Yüklenici firma tek],i'., ,liktc sahş Yeri Yeterliıik Belgesini sahn alma dokümanlarında
beyan etmelidir.
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FLowMETRE / DEBiMETRE TEKNiK şARTNAMEsi

1. Flowmetrenin gövdesi krom kaplı prinçten imal edilmelidir. Flowmetre oksijenin burun

memesi ve maske aracılığı ile nemlendiriciden geçerek hastaya veri|mesinde

kullanılacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

2. Flowmetrenin ölÇü tüpü 5 Bar basınçta 0 ile'15 lt./dak. arasındaki ölçülere göre

ayarlanmalıdır. Bu ölçüler kolaylıkla okunabilmelidir.

3. Nem|endirme şişesi en az 250 ml hacminde olmalıdır. Flowmetre nernlendirici

şişelerinin üst kapaklan alüminyumdan mamül Ve özel eloksal kaplı olrhalıdlr.

4. Debimetre tüpü ile nemlendirme şişesi kırllganlık direnci yüksek malzemeden imal

edilmelidir. Debimetre tüpü de nemlendirme şişesi de şeffaf ve sağlam olmalldır.

5. Nemlendirme şişesi 134'C sıcaklıkta 15 dakika süreyle autoclave cihazına sokularak

steritize edilebilmeli, kesinlikle erimemeli ya da formu bozulmamalıdır. Üzerindeki

rakam ve işaretler silinmemelidir.

6. Flowmetreyi gaz prizine takmak için kullanılan probe da prinçten imal edilmiş ve nikel

kaplanmış ya da paslanmaz olmalıdır. Flowmetrenin probu ilgili standartlara (Bs,

DlN...) uygun olmalıdır.@8 mm konik hortum çıkışına sahip olmalıdır.

7. Kolay sökülüp takılabilen özellikte olmalıdır.

8. Flowmetre debi ayar düğmesi MS 58 malzemeden üretilip, slkma yönünde az, açma

yönünde çok kuwetli kullanım sağlayacak şekilde özel olarak tasarlanmış olmalı ve

üzeri kromaj kaplı olmalıdır

9. Nemlendirme kavanozu üzerinde maksimum ve minimum su seviyesini gösteren

işaretler bulunmalıdır.

10. Flowmetre nemlendirme çubuğu ve difüzörü 316 L paslanmazdan imal edilmiş

olmalıd ır.

1 1 . Üretici firma; lSo 9001 :2015 ve lSo ,l3485:2016 sistem belgelerine sahip olmalldır.

12. Üretici firmanın en az 2 yıllık imalatçı olduğu ve imalat kapasitesini gösterir kapasite

raporu bulunmalıdır.

13. Üretici firmanın Annex ll - 93142 EEC medikal cihazlar direktifine uygun CE belgesi

olmalıd ır.

14. Flowmetreler ÜTS (Ürun Tanıtım) sistemine kayıtlı olmalıdır-

15. Ürün imalat hatalarına karşı 2 yıl garantili olma|ı ve 10 yıl boyunca yedek parça

bulundurma garantisi olmalıdı r.
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İstenilen ürünün "'i'.

ve/veya tedaü anrar

yüklenici tarafrndaıı ,

Bankasında(TİTUIJı,'

.Bu durumu ihale di'

.Teklif edilen cihazı:

cihazlar için "Tıbbi ı

maddesi gereğincc :

görüş alınarak TKli]

edilecek ürünler içi,

tamamlamalıdır.

.Malzeme ile ilgili y:,

.Numune istennr (

.Ürünün irsaliyesi :

.Yüklenici firma t,,

beyan etmelidir.

Ii

, i'iinctmeliği"nin 3.madessinin (oJbendi gereğince tanı,teşhis

lııcaktır.

l,:n cihazın Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi

,ıılunmahdır.

:,ı içcrisinde belgelemelidir.

, ıi doğrutuğu TİTUBB ve MKYS den kontrol edilir.Kapsam dışı olan

. 1iiii Mal ve HizmetAhmı İşlemleri " konulu genelgenin 2.4

:jiircci tamamıanmadan imaıatçı Ve ithalatçt tarafından TiTCK'dan

ıı;ıctler Kurum Başkanhğna bilgi verilecekür.(Bu durumda teklif

, . ı;ılc öncesinde gereken görüş almayı ve bilgi iletimini

, j:;lcıı,ılerde MKYS ismi kullanılmalıdır.

]:ı tcklifle birlikte numuneler gönderilmelidir.

.:.ıl.ı UI]B kodu ibaresi belirtilmelidir.

, Sıtış Yeri Yeterlilik Belgesini sahn alma dokümanlarında

C*l.-,-, Jı"ı-^^
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ENDOTRACHEAL VAKUM REGÜLATÖRÜ TEKNiK ŞARTNAMESi

ırg

1. Vakum sistemine bağlanabilen 0_760 bar derecelerinde manometresi olmalıdır,

2. Aa lurlu (hızlı) açma kapama valfi olmalıdır,

3. Diyafram kontrolü Linear ayarlı olmalıdır,

4. lstenildiğinde hastane yatak başlarına ve yoğun bakım pendantlarına uygun takılabilen

tipte imal edilmeli, kolay takılıp sökülebilme özelliğine sahip olmalıdır.

5. Ürün @ 8 mm Konik hortum çıkışına sahip o|malıdır,

6. Endotracheal yani ayarlanan vakum seviyesinde kalabilme özelliğine sahip olmalıdır,

7. Manometre o 50 mm rahat görülebilen skaladan oluşmalı ve manometre istenilen yöne

VeyaaçlyaçevirilerekgörüşVekullanımkolaylığısağlayacaközellikteüretilmiş
olmalıd ır.

8. vakum regülatörünün açma kapama vanasl ürünün altında olmall ve her yönden

açılabilir kapanabilir şekilde imal edilmiş olmalldır. (yatakbaşları ile uyumlu olmalıdır)

9_ 0_760 mmHg aralığlnda vakumu regüle edebilir şekilde imal edilmiş olmalıdlr.

10. Gövde MS 58 malzemeden Uretilmiş üzeri kromaj kaplı olmalıdır,

.l 1. Ayar düğmesi MS 58 malzemeden yapılmış, sıkma yönünde az, açma yönünde çok

kuvvetli kullanlm sağlayacak şekilde özel olarak tasar|anmış ve kromaj kaplı olmalldır.

12. Üretici firma lSo 9001:20,15 ve lSo 13485:2016 sistem belgelerine sahip olmalıdır.

13. Üretici firmanın en az 2 senelik imalatçı olduğu ve imalat kapasitesini gösteren

kapasite raporu bulunmalıdır.

14. Vakum Regülatör|eri ÜTS (Ürün Tanıtım) sistemine kayıtlı olmalıdlr.

15. Üretimi yapanfirmanınAnnexll -g3t42EECmedikal cihazlardirektiflerineuYgunCE

belgesi bulunmalıdır.

16. Ürün imalat hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalı ve 1 0 yıl boyunca yedek parça

bulundurma garantisi olmalıdır.
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İstenilen ürünün "Tı|

ve/veya tedaü amaçl

yüklenici tarafından ı ,

Bankasında(TİTUl] Ij 
'

.Bu durumu ihale diı'

.Teldif edilen cihazııı

cihazlar için "Tıbbi c.

maddesi gereğincc s;:

görüş ahnarak TKtl[i

edilecek ürünler içiı:

tamamlamaltdır.

.Malzeme ile ilgili ya:

.Numune istennr ü,

.Ürünün irsaliyesiıı

.yüklenici firma tcl
beyan etmelidir.

]1 \'önetmeliği"nin 3.madessinin [oJbendi gereğnce tanı,teşhis

i:ıcakhr.

lcn cihazın Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi

,ıılunmalıdır.

rı içerisinde belgelemelidir.

ıisi doğruluğu TİTUBB ve MKYS den kontrol edilir.Kapsam dışı olan

iIgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri " konulu genelgenin 2.4

ı siireci tamamlanmadan imalatçı ve ithalatçı tarafından TiTcK'dan

.1lüretler Kurum Başkanlığına bilgi verilecektir.(Bu durumda teklif

, ihale öncesinde gereken görüş almayı ve bilgi iletimini

,i islcm]erde MKYS ismi kul]anılmalıdır

.:ı ı]a tck]ifle birIikte numuneler gönderilmelidir

;;ıla UBB kodu ibaresi belirti]melidir.

"ıü] Satış Yeri Yeterlilik Belgesini sahn alma dokümanlarında
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