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ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ŞANLIURFA VİRANŞEHiR DEVLET HASTANESİ

ihale Kodu : 00234

SAYI :

KONU: Teklif Mektubu

PiYASA ARAŞTIRMA TEKLiF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlanndan aşağıda cinsi ve milİan yazılı olan malzemeler 4734 saylı Kamu ihale
Kanununun 22ld (Doğudan Temin) yöntemi ile satrn alnacaktır. KDV Hıriç birim fiyatın hastanemiz
satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.
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s.No Mal / Hızmet Adl Miktar| Birimi Birım Fiyat Toplam
Fiyat

1 ANESTEZI CIHAZI BAKIM
Kİİ

4 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Adı Firma yetkilisi
Adresi
Telefon kaşe ve imza
Fax
E-Mail

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Telefon : 4l45ı ı3007
Fax :4145121236
E-Posta: sanliurfadhs l l @saglik.gov.tr

Markasl

Teklif Veren Firmanın
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ANEsTEzi ciHAzl BAK|M KiTi TEKNiK şARTNAMESi

Teklif edilecek kitler MiNDRAY marka WATo EX-65 model anestezi cihazlarının bakım
esnasında değişmek üzere kullanılacak olan 3 (üç} adet bakım kitleri olmalıdır.
Teklif edilecek kitler DATEX oHMEDA marka s/5 AVANCE model anestezi cihazl
cihazının bakım esmasında değişmek üzere kullanılacak olan 1 (bir) adet bakım kiti
olmalldlr
Kitler belirti|en marka ve model anestezi cihazlarıyla sorunsuz çalışmalıdır.
Söz konusu kitler oringlerden ve filtrelerden oluşmalıdır.
Söz konusu kitlerin içinde körük ve follow sensörleri bulunmalıdır.
Malzemeler açılmamış, kullanIlmamış paketlerinde ilgili depoya teslim edilmelidir.
Cihaz 07.06.2011 tarih ve 27957 sayfi resmi gazete de yayınlanan tıbbi cihaz
yönetmeliği' nin 3. Maddesi 'o' bendinde belirtildİği üzere tıbbi cihaz tüketim
malzemesi( yedek parça)niteliğindedi

Teklif sırasında numune değerlendirilecek olup, uygunluk alındıktan sonra satın alma
işlemi gerçekleşecektir.

.İstenilen ürünün "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği"nin 3.madessinin (o)bendi gereğince

3)

4)

5)

6)

7l

8}

9)

tanı,teşhis ve/veya tedavi amaçlı kullanılacaktı

10)Yüklenici tarafından teklif ediien cihazın Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi

Bankasında(TİTUBB) kaydı buIunmalıdır.

11) Bu durumu ihale dökümanları içerisinde belgelemelidir.

12).,fŞl'ffira"n cihazın UBB bilgisi doğruluğu TiTUBB ve MKYS den kontrol edilir.Kapsam

dışı olan cihazlar için "Tıbbi cihazlarla ilgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri " konulu

genelgenin 2.4 maddesi gereğince satın alma süreci tamamlanmadan imalatçı ve

ithalatçı tarafından TİTCK'dan görüş alınarak TKHK Mali Hizmetler Kurum Başkanlığına

bilgi verilecektir.(Bu durumda teklif edilecek ürünler için firmalar ihale öncesinde

gereken görüş almayı ve bilgi iletimini tamamlamahdır.
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