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Hastanemizin ihtiyacr olan aga$rda cins ve miktan yazir malzemeler 4734 Sayrh Kamu ihale Kanunun 22/d
nrac'ldesi gere$ince DoSrudan Temin Usulii ile aqaSrda yazrL idari $artlarda sahn ahnacakhr.

Idari $artlar;
l. Teklif mektubu aqafrda belirtilen tarih ve saate kadar teslim edilecektir. Teslim edilememesi halinde

0 274 573 68 73 nolu telefona faks edilecek ya da satinalmasimav@hotmail.com adresine mail olarak
gdnrierilecektir. Daha sonra teklif mektubunun ash gdnderilecektir.
2. Teklif mektuplan yazrh, ad-soyad vef veya ticaret unvanl yazrlmak suretiyle yetkili kigilerce imzalanmrg

4.

olmahdrr.
Teklifler TL (Tiirk Lirasr) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yan ile agrkqa yazrlmrg olmahdrr,
Ieklif edilen birim f:iyata KDV'nin harig ya da dAhil oldu$u belirtilmelidir, kaztntt, silinti, diizeltme
bulunmamahdrr.
'Ieklif verilen malzernelerin markalan, ambalaj gekilleri ve idarenin kesin sipariqine miiteakip teslim
siireleri teklif mektubunda bildirilecektir.
Teklifler Cenel Yekiiry'krsmi teklif iizerinden degerlendirilecektir.
Soz konusu ahm ile i\;ili ttim vergi-resim ve harqlar, ulagrm ve sigorta giderleri istekliye aithr.
Yabarrcr tilkelerden ternin edilen belgeler onayh Tiirkge terctimeleri ile birlikte verilecektir.
$artrran.re di.izenlenmemig olup, tekliflerle birlikte "numuneler" hastanemize gOnderilecektir.
istenilctiginde malzem'elere ait katalog teklif verme saatine kadar satrn alma birimine teslim edilecektir.
Iclaremiz ahmr yaprp rzapmamakta, dilediSi miktarlarda yapmakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
25.03.2010 Tarihli 27532 sayfi Miikerrer Resmi Gazetede yaynlanarak yiiriirliife girerr; Sosyal Giivenlik
Kurumu Saftrk UyguLlama Tebli$i gere$i iiriinlerinizin titUSS Kayrt Numarasr, varsa SUT Kodu ve
Distribiit<ir firma vty'veya Bayi Kodu teklifinizle birlikte proformada mutlaka yazrlacakhr. Aynca
Meclulaya kayrth oldu$una clair belgelerini ibraz edeceklerdir.
Teklifi kabul edilen firmaya yazrh siparig verilecek, ahmrn uhdenizde kaldr$rmn bildirilmesine miiteakip
en geg 3(Uq) giin iqerisinde malzemeler talipli firma veya temsilcisi tarafindan bizzat Hastanemiz
l\'luayene Komisyonuna istenen belgeler ile birlikte teslim edilecektir.
Malzemelerin faturast mal teslimi ile birlikte hastanemiz Muayene Komisyonuna teslim erdilecektir.
"I-aahhiidtn yerine geltirilmemesi halinde istekli 4T34sayh Kanunu'nun 10.maddesi "f" bendine istinaden
(lhale tarihinden onceki beg yrl iginde, ihaleyi yapan idareye yaptr$r igler srrasmda ig veya meslek ahlakrna
aykrn faaliyetlerde buLlundu$u bu idare tarafindan ispat edilen) idaremizin sonraki ahmlarrnda ihale drgr
brrakrlrr. Ayrtca yiiklenicinin ba$h olduf,u Ticaret Odasr ve il Sanayi Mtidiirliiklerine taahhi.idiini.i yerine
getirilmedi$i y azr lle trildirilecektir.
Mal/hizmet bedeli, teslimatm bitirilip muayene komisyonunca kabul edildigi tarihten itibaren Ktitahya ili
Ktitahya iti Sagtrt< Mliidiirliigii Muhasebe Birimince 2021 Mali yrh Doner Sermaye Biitgesinden ti.itqe
inrkArrlan cloSrultusurnda en geq 150 giin iqerisincle odenecektir. Pegin cideme yaprlmayacak ve gecikme
ct zasr 6clennteyecektir.

16. Ieklif veren firma kendi antetli teklif mektubunda vermig olsa
sayrlacaktrr

17. Tekliflerinizi en geg 20.09.2021 gtini.i Saat 15:00 'a kadar bekler,

bile biitiin bu gartlarr aynen kabul etmig

iglerinizde bagarilar dilerim
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Malzemenin Adr Miktan Birimi UBB NO / B. Fiyatr Toplam.1.I\NSIYON 
ALETLERI,TANSIYON OLQUM CIHAZI

DUVARA MONTE KOLDAN MANUEL MEKANiK
GOSTERGET-i yErisriX

30 ADET

TOPLAM (KDV Harictir

Yeni \lahalle Fuar alam.No:2 Simav/
L)iirrt:r'Scnnayc Vcrgi No: Simav V.D.
r'-pr rst a : sa lin,r l rlas intav(0hotmail.com

.13500 KUTAHYA
770 087 25 20

Tcl/Faks: O 27,+ 513 68 73

Genel Britge Vcrgi No: Simav V,D. 302 037 50 68



EL Tipi ANERoiD TANsiyoN ALETi TEKNiT gnnrrunrursi

t. Alet avug iginde kullanrlabilir bir tipte dizayn edilmig olmalrdrr.

2. Aletin manometre haznesi, govdesi ve puar kagrgr nikel kaplama ve kromajlrolmalrdrr.

3. Aletin manometre gdvdesi ile puar ka5rgrtek parga olmalrve puann manometreye giriginde metal bir

filtre (siizgeE) yer almalrdrr.

4. Aletin manometre kadran i$nesi, manometre haznesinin igi agrlmadan, alet ile birlikte verilen ince bir

ayar tornavidasr ile drgarrdan hassas bir 5ekilde srfrra ayarlanabilmelive hava verilirken titremeyecek bir
yaprda olmalrdrr.

5. Aletin manometre gapr en az 48 mm, kadran i.izerindeki rakamlar okunabilir ve olgrim aralrfir 0 ile 300

mmHg arasrnda olmalrdrr.

6. Aletin manometresinde, drlsiik basrngla galrgabilmesi igin ikiyumugak hortumlu, membran teknolojisi ile

imal edilmig olmalrdrr. B6ylece birinci hortum puardan aldrIr havayr kaf kesesine vermeli, ikinci hortum

ise kesedeki havayt manometreye tagryrp dUgUk basrngla manometreyi galrgtrrarak manometrenin uzun

6mUrli.l olmasrnr safl amalrdrr.

7. Aletin hava muslugu bir vida ile sabitlenmig olmalr ve bu sayede kullanrm esnasrnda musluk sonuna

kadar gevgetilse dahi yerinden grkmamalrdrr.

8. Aletin manget drg bezi diayanrklr kumagtan yaprlmrg ve kancalr tipte olmalrdrr.

9. Man5et dr5 bez olgUleri 49x1,4 cm (+/- 1 cm) olmalr ve steteskop giri5 yerini gdsteren bir igaret

bulunma lrd rr.

10. Manget ig lastik cilgtileri 12X24.5 cm (+/- 1 cm)olmalrdrr.

LL. Manget ig lastigi, puar ve hortumlarrvulkanize kauguktan imaledilmig olmalr, hava verilmesi esnasrnda

derhal gigmeli ve gev$ememelidir.

12. Aletin hava hortumlarrnrn, gdvdeye baglantrsr luer kilitlitip konnektorler ileyaprlmalrdrr.

13. Alet, dayanrklr suni dericlen yaprlmr5, tlzerinde markasr bulunan gantasr ile birlikte verilmelidir.

L4. Alet, orijinal karton kutusu igerisinde verilmeli, kutu Lizerinde marka ve modeli ile i.ireticive ithalatgr

firmasr yazrlr olmalrdrr.

15. Cihazrn CE belgesi bulunmalrdrr.

16. Teklif veren firmanrn TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmalr ve teklif verdif i cihazrn adr ve

markasr TSE Hizmet Yeterrlilik Belgesinde bulunmalrdrr.

17. Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarrna kargr en az iki (2) yrl garanti kapsamrnda

olmalrdrr.

18. Teklif veren firmanrn trbbi cihaz ydnetmeligi, vricuda yerle5tirilebilir aktif cihaz ydnetmeli[i, vi..icut

dtgtnda kullanrlan trbbi tianr cihazlarr y6netmeligi kapsamrnda trbbicihaz satrg, reklam ve tanrtrm
yonetmeligigeregince satrg merkeziyetki belgesine sahip olmalrdrr. Bu yetki belgesi ihale dosyasrnda

sunulma lrd rr.


