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SAYI :

KONU: TeklifMektubu

Telefon: 4l45l13007
Fax :4145121236
E_Posta: saııliurfadhs l l @saglik.gov.tr

Not: Tekliflerde Kıralama ve Daksi| Kesinlik|e Olmayacaktır.
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1. Garanti süresi içinde, her bir sistem ve cjhaz için yıllık çalışma ve kullanılabilirlik

ölçümü efl az oh 95 (% 95 up-time) olmalıdır. Buna göre her bir sistem ve cihaz, Vo

95 lik up-time oranr ile yılhk olarak (yaklaşık 8765 saat lik bir periyodu ifade eder) en

fazla l8,2 gılıı (yaklaşık 438 saat) çalışma ve kullanım dışı (down-time) kalabilir.

Buna göre sistemler; eğer bir yıl içerisinde arna"veya diğer etkiler nedeniyle l8.2

günden daha az (% 5 down-time) hizmet veremezler ise bu stirenin bakım-onarım

stiresine eklenmesine gerek yoktur. Ancak, yıllık olarak l8.2 gtlnü aşan siire kadar

bakım-onarım zamanına iki kat stıre eklenecekiir ve bu siırede cihaz bakımları

ücretsiz olarak yapılacaktır. Down time süresi arrzanın firmaya bildirilmesiyle

başlayacal«, onarrm tamamlanıp sistemin faal halde teslim edilmesi ile sona

erecektir. İstisna parçantn hastane idaresi tarafindan temin edildiği hallerde yedek

parça ihtiyacının idareye bildirilmesi ile yedek parçann temin edilerek yükleniciye

teslim edilmesi arasında geçen stire down time olarak sayılmayacaktır. Ancak istisna

parça alımrnın yüklenici firmada kaldığı durumda(resmi sipariş firmaya

ulaştıktan sonra) 10 gün sonra down time başlar.

2. Alınacak ürün, tıbbi cihaz yönetmeliğinin 3.madde (o) bendi gereğince tanı, teşhis
velveya tedavi amaçlı kullarulaçaktır.

3. Ytiklenici firma tarafindan teklif edilen cihazın Tiirkiye İlaç ve Tıbbi Clhaz Ulusal
Bilgi Bankasmda (TİTUBB) kaydı bulunmalıdır ve bu durumu ihale doktiırnanlan
içerisinde belgelemelidir. Teklif edilen clhazınUBB bilgisi doğruluğu TİTUBB ve
MKYS'den kontrol edilir.

4. Ürtlçıtlçı irsaliyesinde ve faturasında UBB kodu ibaresi belirtilmelidir

5. Sözleşme imzalanmasına takiben gerçekleştirilen kurulum ve teslim stireçlerinde
tedarikçiler tarafindan dtZenlenen irsaliye ve faturada alınan cilıazın MKYS
Malzeme tanımlan ve seri/lot numarası bilgisinin açıkça belirtilmesi gerekir.
MKYS ismi kullanılmayan faturalar ödenmeyecektir.

6. UBB kapsam dışı olan c|hazlar için "Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı
İşlemleri" konulu genelgenin 2.4. maddesi gereğince satın alma süreci
tamamlanmadan malzemenin imalatçı veya ithalatçısı tarafindan Türkiye İlaç ve
Tıbbi Clhaz Kurumundan görüş alınarak TKHK Mali Hizmetler Kurum



Başkanlığna bilgi verilecektir. (Bu durumda teklif edilecek iirünler için firmalar
ihale öncesinde gereken görüş almayı ve bilgi iletimini tamamlamalıdır.)

7, Bakım, onanm yada yapılan diğer işlemlerle ilgili hazırlanan teknik servis formlannda

ktirıye nrrmarasl doldurulacak alan olmalıdır ve işlemi yapan personel tarafindan bu

alan doldurulmalıdır.

8. Malzeme ile ilgili yapılacak tilrn işlemlerde MKYS ismi kullanılmalıdır.

9.Malzeme ile ilgili yapılacak tilm işlemlerde MKYS ismi kullanılmalıdır.
10. Cihaz non-invaziv dopler yöntemiyle anne karnındaki bebeğin kalp atımınr

algılamalıdır.
|l. Cihaz aydınlatmalı bir LCD ekrana sahip olmalıdır.
12. LCD ekran tiaerinde; FHR değeri ,batarya durumu, ses seviye durumu göstergeleri

bulunmahdır.
13. Kurulumu ve kullanımı basit ve ergonomik olmalıdır.
14.Cihazınnabız ölçtim değerleri 50 -240 bpm arahğnda olmalıdır.
|5.Cihaz i,izerinde nabız atımını gösteren indikatör olmalıür.
16. Cihaz tizerinde ON/OFF düğmesi, ses şiddeti ayar düğmesi bulunmalıdır.
17. Cihaz en az2 adet AA Alkalin pil ile çahşabilmelidir
l8. Üetim hatalarına karşı 2 yıl garantisi olmalıdır.
l9.Taşıma çantası olmalıdır.
2O.Ultrason jeli olmalıdır .

Not:Numune görülmelidir .
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