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Hastanemizin ihti),acr olan aga$rda cins ve miktarr yazrhmalzemeler 4734Sayrh Kamu ihale Kanunun22/d,
maddesi gere$ince Do$rudan Temin Usulii ile aga$rda yazhldari$artlarda satm ahnacakhr.
Idari $artlar;
Teklif mektubu aE;a$da belirtilen tarih ve saate k.adar teslim edilecerktir. Teslim ,edilememesi halinde
0 274 513 58 73 nolu telefona faks edilecek ya da satinalmasirrrav@hotmail.com adresine mail olarak
g6nderilecektir. Daha r;onra teklif mektubunun ash gdndr:rilecektir.
2. Teklif mektuplarr yazrh, ad-soyad vef veya ticarret unvanl yazrlmerk suretiyle;retkili kigilerce imzalanmrq
olmahdu.
3. Teklifler TL (Tiirk Lirersr) olarak verilmeli, teklif ,edilen bedel rakanr veya yazrile aErkga yazilmrq olmahdrr,
Teklif edilen birim fiyata KDV'nin hariq ya dla ddhil oldu$u b,elirtilmelidir, kaztntr, silinti, diizeltme
bulunmamahdu.
4. Teklif verilen m;rlzenrelerin markalarr, ambalaj gekilleri ve idar,enin kesin siparigine miiteakip teslim
siireleri teklif mel:tubunda bildirilecektir.
5. Teklifler Genel Yektiny'krsmi teklif iizerinden d,e$erlendirilecektir.
6. Soz konusu ahm ile ilgiti tiim vergi-resim ve har<;lar, ulagrm ve sigorta giderleri istekliye aittir.
7 " Yabanct iilkelerden ternin edilen belgeler onayh'fflrJ<ge terciimeleri ile birlikte verilecektir.
8. $artname diizenlenmemig olup, tekliflerle birlikte "numuneler" hastanemize gtinderilecektir.
f . istenildi$inde ma.lzemelere ait katalog teklif verrne saatine kaclar sahn alma birimine teslim edilecektir.
10. Idaremiz ahmr yaprp )rapmamakta, diledi$i miktarlarda yapmakta r,/e uvgun be<Ieli tespitte serbesttir.
17' 25.03.2010 Tarihli 275i\2 sayh Miikerrer Resmi Gaz,etede yaymlanarak yiirtirliise giren; Sosyal Giivenlik
Kurumu Sa$hk Llygulama TebliSi gerefii iiriin].erirrizin TTTUBB Kayrt Numarasr, varsa SUT Kodu ve
Distribiitiir firmir vey'veya Bayi Kodu teklifimzle birlikte proltbrmada mtLtlaka yazilacaktu. Ayrrca
Medulaya kayrth rrldu $una dair belgele rini ilbr az ederceklerdir.
12. Teklifi kabul edihn firmaya yazrh siparig verilecek, ahmrn uhdenizde kaldrgrn.rn bildirilmesine miiteakip
en gee 3(Uq) gi.in i<;erisinde malzemeler talipli firma veya terrnsilcisi tarafindan bizzat Hastanemiz
Muayene Komisyrrnurra istenen belgeler ile birlikte t:slim edilecektiir.
13. Malzemelerin fatutrast mal teslimi ile birlikte hastanemiz Muayene l(omisyonuna teslim edilecektir.
14. Taahhtidiin yerinr: getirilmemesi halinde istekli ,173,1 sayit Kanunul'nun l0.maclclesi "f" bendine istinaclen
(Ihale tarihinden Oncel<i beg yrl iginde, ihaleyi yapan idareye yaptr$r igler srasrnda ig veya meslek ahlakrna
aykrrr faaliyetlerde bulundu$u bu idare tarafindan ispat edilen) idarenrizin sonraki almlarmda ihale clgr
brrakrlrr. Ayrrca yiiklenicinin ba$h oldu$u Ticaret Odasr ve il Sanayi N{iidtirliiklerine taahhiidiinii yerine

1.

getirilmedi$i yazr ile bildirilecektir.
15. Mal/hizmet bedeli, tes;limatm bitirilip muayene kondsyonunca kaL,ul e<lildi$i tlrihten itibaren Ktitahya ili
Kiitahya iti Sagtrt Miidi.irlii$i Muhasebe Birirnince 2022 Mali
1,rh Ddnei Sermaye Biitgesinden biitge
imkdnlarr do$rultusurtda en geg 180 giin iqerisinde ddenecektir. l'egin cideme yaprlmayacak ve gecikme
cezasl 6denrneyecektir.

16' Teklif veren firmer kerrdi antetli teklif mektubunda vermig olsa bile biitiin bu qartlan aynen kabul etmig
sayrlacaktrr

17. Tekliflerinizi en geg 11.04.2022 giinti Saah 10:00'a

kaLdar bekler,

iglerinizde baEarrlar dilerim.

Op. Dr. Naci QACLAR
-_-Baghekim
S. No
1

tarr
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HORTlUrvr KAPAMA CiH.l.Zt

rnrNir

$ARTNAVmISI

l-

Tagrnabilir cihaz,bataryah giig rinitesi ve koaksiyel kablo ile gi.ig iinitesine baflanan sert
plastikten imal edilrnig, kullanrmr kolay ergonomik kapatrna iinitesi i.initelerinden
oluqmahdrr.
2- Cihaz kan torbala:t, aferez setleri ve kemik itili dondurm:r torbalannln hortumlarrnr RF
yontemiyle kapatab:ilmelidir. Kapatma esnasrnda rsr iiretilrerek kan hiicrelerine zarar
vermemelidir.
3- Hoftum, cihaz ile kzrpatrldrktan sonra her iki taraftan gekilerek rahat bir gekilde ayrrlmah,
makas v.b. gibi ek bir malzemeye ihtiyag du.gulmamahdrr,
4- Cihaz on rsrtnra gr:rektirmemelidir.
5- Cihaz, kapatnra zana;nt 0,5 ile 5 saniye arasrnda ayarlanatrilir olmahcfur.
6- Cihazrn ana gbvdosinde agma kapama dii[mesi, qarj dururnu, kapama iglemine hazrr
oldu!u, kapanra iqrleminin tamamlandrfir rre srcakhk alarm gostergeleri bulunmahdrr.
7- Cihaz ile birlikte iicretsiz garj kablosu, koaks,iyel kablo ve taqrma askrsr verilmelidir.
8- Crhann a[rrhfr baterryasr ile birlikte 1,3 llg. ergonomik kapatma i.initesi a[rrh[r 230 Gramr
gegmemelidir,
9- Ergonomik ka.patrnar iinitesi, drg gapr 3-6 mrn'ye kadar olan PVC hoftumlan steril ve srvr
akrgr olmayacak g ekilde kapatabilmelidir.
10- Ergonomik kapatrnaL iinitesi i.izerinde kapama igleminin talnamlandr[rnr gosteren uyancl
rqrk olmaldrr.
I 1- Ergonomik kapatrnaL iinitesi elektrotlarr pJlastik bir kapakler. korunmah ve temizlenmesi
kolay olrnahdrr.
l2- Kapatma iqlernind.en sonra maksimum 3 saniye sonra clhaz tel<rar ku.[lanrma hazrr
olmahdrr.
13- Tam kapasite qarj olan crhaz ile 500 veyaizeri kapatma iq;lemi yaprlabilmelidir.
14-Cihaz220Y l!i}Htz /50 gebeke voltajr ile gahgan uygun qa;rj cihazr ile qarj edilebilmelidir.
l5- Cihazrn pili llZYliLA.h., Frekansr 40,68 MHz. Kristal kontrollti, Qrkrg Gricri 100W50 Ohm.
16- Cihazrn 93142 EEC Belgesi olmahdrr.
ll - Cihan veren {irma lliirkiye Distribiitdrii oldulunu belgelemelidir.
l8- Cihaz teknik srervis lhizmeti veren firmanrn TSE ve ISO 9001 'Ieknik Servis Hizmet Belgesi
olmahdrr.
19-Cihann Saflrl< Bakanhfir tarafrndan onayh TITUBB kaydr bulunmahdr.
2)-Cihaz2 yi garantili olmah garanti soffasl 10 (on) yrl srire ile i.icreti kargrhlr teknik servis,
yedek pirrga, bakrm ve onanm hizmeti verilrnelidir.
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