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SAYI :
Ko|IU: Teklif Mektubu
PIYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTIJBU
Hastanemizin ihtiyaÇlanndan aşğıda cinsi ve mikan yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu ihale
Kanununun 22ld (Doğudan Temin) yönlemi ite satın alınaca!ııı. KDV Eıriç birim fiyaın hastanemiz
satınalma birimine gönderilmesini rica edoinı.
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TRANSPoRT VENilLATÖR YErişKiN HASTA DEvREsİ ŞARTIıAMESİ

l.

2.

LTV

olmalıür.
Hasta dewesi Yetişkin hastalar için iiretilmiş ve disposüle (Tek kullanımlık)
Hasta dewesi

1200 Transport ventilatör cihaana uyumlu

olmalıdır.
3. Flasta dewesinin inspirasyon ve ekspirasyon hattı farklı ıenklerde olnalıdır.
4. llasta dewesinin inspirasyon ve ekspirasyon hattı ısıtıcı telli olmahdır.
5. ffusta dewesinin inspirasyon hattmda 2 adet temp probu girişi ve yonca şeklinde ısıtıcı
tel girişi olmalıdır.
6. Hasta devıesinin Çapı 22 mm, inspirasyon hattı uzunluğu 234 cm, ekşirasyon hattı
uzunluğu 168 cm, set içi hacim 1455 cc, inspirasyon resistance 2.9 cmH2O,
ekspirasyon resistance 5.1 cmFDO olmalıdır.
7. Hasta devresinin içerisinde ekspirasyon hattna takılan Exhalation Valve olmalı ve
tizerindeki horhrm cihaza takılabilmelidir.
8. Hasta dewesinin ilaerinde biri renk kodlu 2 adet ölçi[n hath olmalı ve bu hatlanı
cihaza takılan konetlörleri farklı renlıe, cihaza yanlışhkla takılmayacak şekilde
olmahür.
9. Her set ile birlikte otomaük beslemeli ve şamandıralı su haznesi verilmeli ve setin
içerisinde nemlendirme ara hortımıu olmalrür.
l0. tlasta dewesindeki Y parçasınrn ucunda hastaya göre pozisyonlandrnlması için dirset
parça bulunmah ve bu parçanın her iki ucunda ayn ayn 360 derece dönebilmelidir.
l1. Her set ile birlikte çok kullanımlık 4 cm uzunlıığunda düz ara konektör verilmelidir.
12. Hasta dewesinin inspirasyon hattına nebulizatör kiti takılabilmelidir.
13. - Her hasta dewesi ile birlikte 2 adet bakeri fıltesi veritınelidir.( çift cidarlı makine
tipide diyebiliriz.
l4.İstenilen ilıruniiırı "Tıbbi Cihaz Yöneşneliği"nin 3.nedçşsinin (o)bendi gereğnçç
tanr,teşhis velveya tedavi amaçlı ku|lanılacakhr.
lS.yüklenici tarafindan teklif ediıen cihazın Tiiırkiye ilaç ve Tıbbi cihaz ulu§al Bilgi
Bankasında(TİTUBB) kaydı bulıınmalıdır.
16.Bu durumu ihale dökiiıınanlan içerisinde belgelemelidir.
l7.Tek|if edilen cihazın UBB bilgisi doğuluğu TİTUBB ve MKYS den kontrol
edilir.Kapsam dışı olan cihazlar için "Tıbbi cihazlarla itgili Mal ve tsizırıet Alımı
işlemleri " konulu genelgenin 2.4 maddesi gereğnce satın alma streci tamamlanmadan
imalatçı ve ithalaçı tarafindan TıTck'dan görüş ahnarak TkHk Mali Hizıııetler kurum
Başkanlığna bilgi verilecektir.(Bu durumda teklif edilecek nrnnler için firmalar ihale
öncesinde gereken göri§ almayı ve bilgi iletimini tamamlamal_ıdır.

l8.Malzeme ile ilgili yapılacak tii,ın işlemterde MKYS ismi kullanılmalıdır.
l9.Nuınune istenmesi durumunda teklifle birlikte numuneler gönderilmelidir.
2O.Üriiürıtlüıı

inaliyesinde ve faturasında UBB kodu ibaresi belirtilmelidir.

21.Yıklenici firma teklifle birlikte Satış Yeri Yeteılilik Belgesini satın alma
doknmanlannda beyan etmelidir.
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