
T.c.
sAĞLrK BAKANLrĞl

şANLIURFA iL SAĞLüK MÜDÜRLÜĞÜ
ŞANLIURFA ViRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ

ihal€ Kodu : 00308

PiYAsA ARAŞTüRMA TEKLiF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlanndan aşağıda cinsi ve mikwı yazılı olan malzemeler 4?34 sayılı Kamu İhale Kanununun 22ld
(Doğudan Temin) yöntemi ile saİün ahnacaktır. KDV Hariç birim fiyatın hastanemiz satınalma birimine gönderilmesini rica
ederim.

Telefon: 4ı45ll3007
Fax | 4145121236
E_Posta: sanliurfadhs I l @saglik.gov.tr

vdhsatinaIma@smail.com

İLHAN ERKAN

i:il^
s.No Mal / Hizmet Adl Miktarl Birimi Markasl UBB Kodu Bİrim Fiyat Topıam

Fiyat
1 TRANSPORT

VENriLATöR ciHMI
aerır,1 Kiİ

1 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Teklif veren Firmanın
Adı Firma yetkilisi
Adresi
Telefon kaşe ve İmza
Fax
E-Mail

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle olmayacaktır.

*Teklif Mektubu ile birlikte Vergi Borcu Yoktur Yazrsını Göndermeniz Rica olunur.

**IJBB KoDU oLMAYAN TEKLirr,rR xrsixr,İ«r,r »EĞERI,ENDiRMEYE ALINMAYACAKTIR.

**TEKLİFLERiNİzi ıx cıç s iş cüxü İçix»E GöI\üDERMEND nİcl OLIJNIJR.

**TEKNiK ŞARTNAME EKTEDİR. TEKLiFLERiNİzİx wcuxı-UĞU iÇiN ŞARTNAME
TARAFINIZCA iıvrz^Aı.Axrp raRAFIMIzA GÖNDERİLMELİDİR

SAYI :

KONU: Teklif Mekubu



1. 10000 Saatl2 vıl Bakım kıti LTV 1200-1000-950 ventilatörler için
üretilmiş olmalıdır.

2. Bakım kitiorijinalolup orijinal kutusunda olmalıdır.
3. Bakım kitinitemin eden firma ya da kişiler bakım kitiniventilatöre

uygulayarak cihazı çalışır durumda ve kalibrasyonları yapılmış olank
teslim etmelidir

4. Bakım kitini uygulayan firma ya da kişiler üreticifirmasında yetki
belgelerini ibraz eünelidirler

5. Bakım kitini uygulayan firmanın teknik elemanın yurt dışı
_ iirmasıncian aiinmış geçerii sertifikası oimaii ve bunu iıeıgeiemeiicjir
6, _Bakım kiti içeriği.Power PCBA, Tüm filtreler,,Dahili bataryİ,Tüm

"o'?ingler (Contalar)
Ve Valve XDCR tubing olmalıdır.

l.İFıe" g+reeek dan ııeya yetki.,,ıeı:ecek F,-man+rı ISo..ıe CE beğeleı:i
bulunmalıdır,

TRANSPoRT veıırİı-ırÖR cixazı BAK|M xiri rpxpix şnnrııamesi

8.İstenilen üriırıün "Tıbbi Cihaz Yönetnıeliği"nin 3.madessinin (o)bendi

gereğince tanı,teşhis velveya tedavi amaçlı kullanıtacakür.

9.yüklenici tarafından teklif edilen cihazın Türkiye ilaç ve Tıbbi cihaz ulusal

Bilgi Bankasında(TİTUBB) kayü bulunmalıdır.

l0.Bu durumu ihale dökümanlan içerisinde belge|emelidir.

ll.Teklif edilen cihazırı [JBB bilgisi doğulugu TiTUBB ve MKYS den kontrol

ed-iiir.Kapsam <iişı ol-an cihaziar için "Tı6bi cınaziariaiigiii Maive Hjzmet

Alımı işlemleri " konulu genelgenin 2.4 maddesi gereğince satın alma süreci

tamarnlanmadarı imalatçı ve ithalatçı tarafindaıı TiTck'dan göri§ alınarak

TKHK Mali Hizırıetler Kurum BaşkanLğrıa bilgi verilecektir.(Bu durumda



teklif edi|eçek üninler için firmalar ihale öncesinde gerekerı gört§ almayı ve

bilgi iletimini tamamlamahdır.

l2.Malzeme ile ilgili yapılacak tiim iş|emlerde Mkys ismi kullanılmalıdır.

l3.Numune istenmesi dıırumunda teklifle birlikte numuneler göndefilınelidir.

l4.Ürtıhun irsaı'iyesintie ve fafurasrr<ia -ıjBBiio«iu ibaresi beiiniineiidir.

lS.yüklenici firma teklifle birlikte satış yeri yeterlilik Belgesini satın alma
doktiırnarılaruıda beyan eünelidir.

etY\JiltRU
mşire


