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İhde Kodu : 0ol5o

SAYI :

KONU: Teklif Mektubu

PiYASA AR§TIRMA TEKLİI MEKTUBU

Ihstane.mizin ilıtiyaçlanndan aşağda cinsi ve miktan yazh olan me]7ımeler 4734 sayılı Kamu İiaie
Kanununun 22ld (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınaca}tır. KDV Eıriç biriın fiyatın hıstanemiz
satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

Telefon : 4145l ı3007
Fax :4145t2ı236
E_Posa: sanliurfadhs I l @saglik.gov.n l.

s.No ıılaı / Hızmet Adı İıliktan : Birİmı ıılaıl(ası : uBB xodu iirim
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1 ooĞuıq vaxupı
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(DİsPosABLE)

20 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Teklıf ver€n Fırmanın
Adı Firma yetkiıasi
Adresi
Teıefon kaşe ve imza
Fax
E-ilail

Not: Tekliflcrde Kıralama ve Dıksil Kesinlikle Olmıyıcıktır.



MANUEL vAKuM cİHAzr TEKNiK şARTilAi{Esi

ünüıv rexıııix özeıı_ixı_tni

1. Tek tek sterilpaketler içinde olmalldlr.

2. Ürünün vİkum yapan el pompası ve çapt 5 cm o|an plastik vakum uygulayan başlık çnı ve bu
ıkisini birbirine bağlayan içi çelik telli 16 cm'lik çekme kordonuve aynl zamanda vakum kuweti ile başı

çekme kuwetini ayrı ayn gösteren indikatörmekanizması olmalıdır.

3, Ürünün pompa kısmında sadece baş uygulanacak vakum basıncını gösteren ayrı bir mekanizma
olmalıdır.

5"E! vakum pompası verilecek baslno Barlmm, Hg, KPa,Bar cinsinden gösteıir o|malıdır.

7. 
=i 

Vakuc] PomDasrveriieaek oeslnc: 3cşaitı,jair *:..: ".,aK...]nı tr.şa|:;z :!;::-.:-.- ;..-._- : -:
8.Ürün tek kullanımhk olmaiıdır.

9.Latex içermemelıdir.

K[.!E_İ-Aıurft4 YER,i vEözEL!-İĞE

Doğumun uzamtş ikincı evresini kısalğna ıhtiyaclnda Bebeğin Çlk,mlna yardımcı olmak amacı ile
kulIanılmaidır.

ünşriu rııiııi w ııinoı
Son kullanım ürün ambalajlnda yazllı olmahdlr.

AıılBAı_A,, şEKtİ vE ilİı§ARI

1. Her ürün steril orijinal ambalajda bulunmalıdlr.

2. Ürün ambalajında son kullanma brihi,sterilizasyon şekli,cE işareti ve Lot Numara$ bulunmalıdır

sTAlılDART öELLiKLER

1. Teklif edilecek ürün Türkiye llaç Ve Tlbbi cihaz Kurumu Ulusal Bilgi Bankaslna (TITUB) kayltlt
olmalıdır.

2. Teklif veren firma'ibbi Cihaz Satış Merkezi" olarak belgenmiş ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kururnu Ulusal_Bilgi Bankaslna (TITUB) kayth olmalıdır.
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4.Ürünün pompa kısmında sadece başl çekmenin kuwetini gösteren ayrı bir çekme kuwet
indikatörmekanizması olmakdır.
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