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TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU
Agn ili Kamu Hastanelcri Birligi Genel Sekreterligi

Tutak lice Devlet Hastanesi

TEKLIFE DA VET

Saghk Tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktan yazili PULSE OKSIMETRE PROB ALIMI 4734
sayili ihale kanununun 22/D maddesi kapsaminda alinacak olup; soz konusu isin KDV haric birim ve toplam fiyatimn
05.02.2018 tarih ve saat: 15:00 ke kadar 0472 411 20 83 numarali belgegecere veya tulak.satinalnux/ hotmail.com
adresine gondermenizi rica ederim.

Geregini bilgilerinize rica ederim.
MuratDJVARCi

Idari ve Malfc isler MiidUrii
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No
1

MALZEME ADI

PULSE OKSlMETRE PROBU

BIRIM

ADET

MIKTAR

100
TOPLAM

BIRIM
FIYAT

TOPLAM
FIYAT

Firma Yetkilisi
Imza/Kase

gee son teklif verme tarih ve saatine kadar Satmalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
NOTLAR
l-TekliHerin en
gerekmektedir.
2- Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV haric TL olarak diizenlenecektir.
3-Faks ve Mail ile gonderilen tekliflerin asillan da idaremiz Satmalma birimine ula^tinlacaktir.
4-Teklif edilen fiyatlarm gecerliligi teklif tarihinden itibaren en az30giin olacaktir.
5-isin Tamanii icin teklif verilecektir.
6-Alimi yapilacak malzcmelcr 10 gun icerisindc teslim edilecektir.
7- Ahmlar httns://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agn Valiligi Ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.

Adres: Agri-Van Yolu Uzeri lice Jandarma Karakolu Yam Aynntili bilgi icin: Tibbi Sekreter: A.BALTA
Tel:0472411 20 05 Faks:0472 411 2083



DISPOSABLE PULSE OKSJMETRE PROBU TEKNJK §ARTNAMESJ

1-Prob oksijen ve nabiz olcumune uygun olmah, neonatal, pediatrik ve yetiskin hastalarda

kullanilabilmelidir.

2-Prob bolumde bulunan cihazlara tarn uyumlu olmali ve sorunsuz bir §ekilde c,ahs.malidir.

3-Prob, vucut isisi dus.uk hastalarda da dogru 6lc.um yapabilmelidir.

4-Probun yapis.kan bandi hasta cildine uygun anti-allerjik ozellikte olmahdir ve latex

ic.ermemelidir. Uru'n ambalaji uzerinde Latex icermez i§areti olmahdir.

5-Probun kendinden kablosu olmahdir, kablosu takihp sokulen tipte olmamahdir.

6-Prob orijinal kapah ambalajmda ve tek hastada kullamlmak uzere uretilmis, olmahdir.

7-Prob ambalaji uzerinde markasi, son kullanma tarihi, referans numarasi, lot numarasi ve

uretici firma bilgileri mutlaka bulunmahdir.

8-Prob di$ardan gelen isjga kars.i opak madde ile kaplanmi5 olmahdir.

9-Prob elektriksel gurultuye kar§i olus.acak artifaklan giderici Faraday Ekranlanmasi

ozelligine sahip olmahdir.

10-Prob kablosunun elektrik tesisatindan gelen parazitlere karsj ekranlamasi olmahdir.

11-Prob ayni hastada uzun donem kullanilabilmelidir ve hasta cildini yakmamahdir.

12-Prob yapi^kan bandi uzerinde uygulama s.eklini gosteren i5aretler olmahdir.

13-Probun yapi^kan bandmda sert madde olmamall ve kan dolasjmini engellememelidir.

14-Probun oynamamasi igin, hasta parmagina temas eden turn yuzey yapi§kan madde ile

kaph olmahdir.

15-Prob kablosunun uzunlugu neonatal ve yetiskin tipler i^in en az 90cm, pediatrik tipler

icin en az 45cm olmahdir.

16-Prob ambalaji uzerinde urunu'n hangi sensor teknolojisi ile uyumlu oldugu belirtilmi§

olmali

17 2- Prob 9 pinli ve NELLCORE OXIMAX cihazlar icin uyumlu olmahdir


