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SAĞLIK BAKANLIĞI

şANLIURİ,A iL SAĞLIK MÜDilRLÜĞÜ
ŞANLlURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESi

ihale Kodu : 00079

SAYI:
KONU: Teklif Mektubu

PiYASA ARAŞTIRMA TEKLiF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzeme|er 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 22ld (Doğudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatın hastanemiz
satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

İLHAN ERKANTelefon : 4l45ll3007
Fax :4145121236
E_Posta: sanliurfadhsl 1 @saglik.gov.tr

Not: Tek]iİlerde Kırılamİ ve Dıksiı K€sinıikl€ olmayacaktf.

naşfetim
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Miktarı Birimi Birım Fiyat Toplam

Fiyat
s.ıİo ı.laı / Hizmet Adı

1 oTo AKUSTiK EMisYoN / oAE
cİHAZI şARJ EDİLEBİüR
BATARYA

1 ADET

2 OTO AKUSTİK EMİSYON _

]EoAE öLqJM KABLosu
1 ADET

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

Teklif veren Firmanın
Adı Firma yetkilisi
Adresi
Telefon kase ve imza
Fax
E-İ.taİl



OTO AKUSTİK EMiSYON BATARYATEKNİK ŞARTNAME

1.Yenidoğan işitme tarama cihazında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

2.Kliniğimizde kullanılan Madsen AccuScreen marka ve ABR/TE model dokunmatik ekranlı yenidoğan

işitme tarama cihazı ile tam uyumlu olmalıdIr.

3.Battery Li-ioN özellikte olmalldlr.

4.3.7Volt Ve 1800 mAh akım verebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

5.istenilen ürünün "Tıbbi cİhaz yönetmeliğinin 3. Maddesinin (o)bendi gereğince tanı,teşhis velveya

tedavi amaçlı kulla n ılacaktır.

6.Yüklenici taraflndan teklif edilen cihazın Türkiye ilaç ve T|bbi cahaz Ulusal Bilgi Bankaslnda (TiTuBB)

kaydı bulunmalıdır.

7.Bu durumu İhale dökümanları içerisinde belgelemelidir.

8.Teklif edilen cihazın UBB bilgisi doğruluğu TiTUBB ve MKYs den kontrol edilir.Kapsam dışı olan

cihazlar için "Tlbbi cihazlarla iligili MalVe Hizmet Allml işlemleri" konulu genelgenin 2.4 maddesi

gereğince satln alma süreci tamamlanmadan imalatçı Ve ithalatçl tarafında TiTcK dan görüŞ allnarak

TKHK Mali Hizmetler Kurum Bşakanhğ|na bilgi verilecektir.(Bu durumda teklif edilecek ürünler için

firmaIar ihale öncesinde gereken görüş almayı ve bilgi iletimini tamamlamalıdlr.

9.Malzeme ile ilgiliyapılacak tüm işlemlerde MKYs ismi kullanılmalıdır.

10.Numune istenmesi durumunda tekliflebirlikte numunelere gönderilmelidir,

11.Ürünün irsaliyesindeve faturaslnda uBB kodu ibaresi belirtilmelidir,

12.Yüklenici firma teklifle birlikte satış yeri yeterlilik belgesini satın alma dökümanlarında beyan

etmelidir.
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PROP (ABLOSU TEKN|K ŞARTNAME

1.Yenidoğanda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalı.

2.Kliniğimizde kullanı|an Madsen Accuscreen TE/ABR marka dokunmatik ekranlı yenidoğan işitme

tarama cihazıyla uyumlu olmalı.

3.prob kablosu filtresiz olarak kullanılmalıdır.

4.Prop tipi sökülüp takılabilir şekilde olmalıdır.

5.Kablo bağlantı yerleri silikon koruyuculu olmalıdır.

6.Probu aç|ll olmahdlr.

7.istenilen ürünün "Tlbbi cihaz yönetmelağinin"3.maddesinin (o)bendi gereğince tanl,teşhıs Ve/veya

tedavi amaçh kullnılacaktır.

8.Yüklenici taraflndan teklif edilen cihazınTürkiye ilaç ve Tlbbi Cihaz Ulısal Bilgi Bankaslnda (TiTUBB}

kaydı bulunmalşıdır.

9.Bu durumu ihale dökümanlarl içerisinde belgelemelidir.

1o.Tekıif edilen cihazln UBB bi|gisi doğruluğu TITUBB ve MKYS den kontrol edilir.Kapsam dışl olan

cihazlar için"Tıbbi cihazlarla iligili malve hizmet alımı işlemleri"konulu genelgenin 2.4 maddesi

gereğince satln alma süreci tamamlanmadan imalatçlve ithalatç| taraf|ndan TiTck, dan görüş

allnarak TKHKM Mali Hizmetler Kurum Başkanlığına bilgi Verilecektir.(Bu durumda teklif edilecek

ürünler için firmalar ihale öncesinde gereken görüş almayl ve bilgi iletimini tamamlamahdlr.

11.Malzeme ile ilgili yapılacak tüm işlemlerde MKYs ismi kullanılmalıdır,

12.Numuneistenmesıdurumundatekliflebirliktenumunelergönderilmelidir.

13.Ürünün irsaliyesinde Ve faturasında uBB kodu ibaresi belirtilmelidir,

14.yüklenici firma teklifle birlikte sat|ş yeri yeterlilik belgesini satın alma dökümanlarında beyan

etmelidir.
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