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TURKlYE KAMU HASTANELERI KURUMU
Agri III Kamu Hastaneleri Birligi Genel Sekreterligi

Tutak lice Devlct Hastanesi

TEKLIFE DAVET

Saghk Tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktan yazili AMBU SETI ALIMI 4734 sayih ihale
kanununun 22/D maddesi kapsaminda almacak olup; soz konusu i.siri KDV haric birim ve toplam flyatmm 05.02.2018
tarih ve saat: 15:00 'e kadar 0472 411 20 83 numarali belgegecere veya tutak.satinalma(a)hotmail.com adresine
gondermenizi rica ederim.

Geregini bilgilerini/e rica ederim.
MuratiDiVARCi

Idari ve Mali isler Miidiiru
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son teklif verme tarih ve saatine kadar Satmalma Birimine veya gdrevlilere verilmesi
NOTLAR
1-Teklinerin en
gerekmektedir.
2- Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV haric^ TL olarak diizenlenecektir.
3-Faks ve Mail ile gonderilen tekJiflcrin asillan da idaremiz Satmalma birimine ula^tinlacaktir.
4-TekIif edilen fiyatlarm gecerliligi teklif tarihinden itibaren en az30 giin olacaktir.
5-Isin Tamami icin teklif verilecektir.
6-Ahmi yapilacak malzemeler 10 giin i^erisinde teslim edilecektir.
7- Ahmlar https://www.aizriihale.gov.tr/ adresli Agri Valiligi Ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.

Adres: Agri-Van Yolu Uzeri lice Jandarma Karakolu Yam Aynntili bilgi icin: Tibbi Sekreter: A.BALTA
Tel:0472 411 20 05 Faks:0472 411 20 83



YETJSKIN REUSABLE AMBU TEKNJK QZELLJKLERJ

1. £ok kullanimhk ambu set halinde olmali ve set icindeki her parca medikal grade
malzemeden imal edilmis olmahdir.

2. Set; ambu, rezervuar torbasi, silikon maske, oksijen hortumundan olusmah ve kolay
kinlmayan, ta§mabilir canta icinde olmahdir.

3. Ambu haznesi silikondan yapilmis. olmali, eski sekline cabuk donebilmeli ve hacmi
1600+/- 100 ml olmahdir.

4. Sikma hacmi 800+/-50 ml olmahdir.
5. Rezervuar hacmi max 2500 ml olmahdir.
6. Ambu rezervuar torbasi haric 134° C otoklavlanabilir ozellikte olmali, sterilizasyon

sonrasi renk degisikligi ve deforme olmamahdir.
7. Hastanm verdigi nefesin tekrar kendisine ddnmesini engelleyen tek ybnlu valf

mekanizmasi olmahdir.
8. Ambunun uzerinde cocuk hastayi asiri basmctan koruyan 60 cm H20 emniyet valfi

olmahdir.
9. No:5 silikon maske icermelidir.
10. No:4 ve No:5 disposable airway bulunmalidir.
11. Hastaya % 100 Fi02 verebilmek icin oksijen flowmetresine takilabilecek bir hortumu

olmahdir.
12. Maske ile ambu arasmda 360 derece donebilen konnektor olmahdir.
13. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 5 yil olmahdir.
14. Ftalat iceren urunlerde, 07.06.2011 tarih ve 27957 sayih resmi gazetede yayimlanan

Tibbi Cihaz Ybnetmeligine uygun isaret ve uyanlar bulunmalidir.

15. Urunun, TC. Saghk Bakanhgi ve SGK Ulusal Bilgi Bankasi'nda kaydi olmasi ve onayh bir

barkod numarasi, kodu ve urun admin etiket uzerinde olmasi gerekmektedir



PEDJATRJK REUSABLE AMBU TEKIMJK OZELUKLERi

1. Cok kullanimlik ambu set halinde olmali ve set if indeki her parca medikal grade
malzemeden imal edilmi$ olmalidir.

2. Set; ambu, rezervuar torbasi, silikon maske, oksijen hortumundan olusmali ve kolay
kinlmayan, tasinabilir canta icinde olmalidir.

3. Ambu haznesi silikondan yapiimi$ olmah, eski seklme cabuk dbnebilmeli ve hacmi
550+A 50 ml olmalidir.

4. Sikma hacmi 400+/-30 ml olmalidir.
5. Rezervuar hacmi 2000ml olmalidir.
6. Ambu rezervuar torbasi hari£ 134° C otoklavlanabilir bzellikte olmali, sterilizasyon

sonrasi renk degisikligi ve deforme olmamalidir.
7. Hastanm verdigi nefesin tekrar kendisine donmesini engelleyen tek ybnlu valf

mekanizmasi olmalidir.
8. Ambunun Cizerinde cocuk hastayi asm basmctan koruyan 40 cm H20 emniyet valfi

olmalidir.
9. No:3 silikon maske icermelidir.
10. No:2 ve No:3 disposable airway bulunmahdir.
11. Hastaya % 100 Fi02 verebilmek icin oksijen flowmetresine takilabilecek bir hortumu

olmalidir.
12. Ivlaske ile ambu arasinda 360 derece dbnebilen konnektbr olmalidir.
13. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 5 yil olmalidir.
14. Ftalat iceren uriinlerde, 07.06.2011 tarih ve 27957 sayili resmi gazetede yayimlanan

Tibbi Cihaz Ybnetmeligine uygun isaret ve uyanlar bulunmahdir.

15. Urunun, TC. Saglik Bakanligi ve SGK Ulusal Bilgi Bankasi'nda kaydi olmasi ve onayli bir

barkod numarasi, kodu ve urun admin etiket uzerinde olmasi gerekmektedir.

LAR


