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TEKLIFE DAVET

Saglik Tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktan yazih 1 ADET CERRAHI ASPIRATOR CIHAZI
ALIMl 4734 sayili ihale kanununun 22/D maddesi kapsaminda almacak olup; soz konusu isin KDV haric birim ve
toplam fiyatmin 19.02.2018 tarih ve saat: 15:00 'e kadar 0472 411 20 83 numarah belgegecere veya
tutak.satinalma(a)hotmail.com adresine gondermenizi rica ederim.

Geregini bilgilerinize rica ederim.
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NOTLAR
1-Tekliflerin en ge9 son teklif verme tarih ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gdrevlilere verilmesi
gerekniektedir.
2- Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV haric TL olarak diizenlenccektir.
3-Faks ve Mail ile gonderilen tekliflerin asillan da idaremiz Satinalma birimine ulastmlacaktir.
4-Teklif edilen fiyatlann gecerliligi teklif tarihinden itibaren en az 30 gtin olacaktir.
5-isin Tamami i^in teklif verilecektir.
6-Ahmi yapilacak malzemeler 10 gun iverisinde teslim edilecektir.
7- Alimlar https://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:0472 411 20 05 Faks:0472 411 20 83



CERRAHI ASPIRATOR CIHAZI
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1. Cihaz aspirasyon gerektiren turn cerrahi islemlerde, ameliyathane, yogun bakim ve acil
unitelerinde kullanilmaya uygun olmalidir.

2. Cihaz 134 °C steril edilebilen iki adet 3 It. kapasiteli polikarbon malzemeden imal edilmis
kavanoza sahip olmalidir.

3. Kavanozlann klinik alani disma kadar agilmadan tasinabilmesi icin kavanozun gbvdesine
takilip gikartilabilen tasima kulbu olmalidir.

4. Opsiyonel olarak cam kavanoz ya da tek kullanimlik kavanoz takllabilir ozellikte olmalidir.

5. Cihazin uzerinde asil ve yedek kavanoz secimini saglayan bir du'gme bulunmalidir.
Kavanoz degisimi hortum ya da konnektbr degis.tirmek suretiyle yapilmak zorunda
olmamalidir.

6. Cihazin kavanoz kapaklannda, tasmayi, pompaya sivi kagmasmi onleyen ve bakteri tutucu
ozellikte hidrofobik filtreler bulunmalidir.

7. Cihazin samandirali ve en az 200 ml kapasiteli emniyet kavanoz sistemi bulunmalidir.
Emniyet kavanoz sistemi, kullanicmin en rahat gbrebilecegi yerde konumlandinlmi$
olmalidir.

8. Cihazin tabani, carpmalara karsi dayanikh plastik malzemeden imal edilmis. olmalidir.
Cihaz dbrt adet en az 70 mm capmda ve ikisi antistatik, ikisi frenli tekerlege sahip ve
mobil olmalidir.

9. Cihazin gbvdesi ve metal aksamlan korozyona karsi korumali aluminyum malzemeden
imal edilmis olmalidir.

10. Cihaz, yuksek vakum ve yuksek hava akisi uretmeli, kesintili yuk ile surekli galismaya
uygun olmalidir.

11. Cihaz deniz seviyesinde 0 ile 720 mmHg vakum saglayabilecek gugte olmalidir.

12. Cihaz uzerinde yer alan vakum gbstergesi 0-760 mmHg ve lOOkPa skalaya sahip
olmalidir.

13. Cihaz uzerinde hava kagak sistemi ile galisan ve vakum degerini ayarlamaya yarayan
vakum ayardugmesi bulunmalidir.

14. Cihaz ya§siz tip (bakima ihtiyac duymayan) vakum pompasma sahip olmalidir.

15. Cihazin ortama verdigi gurultu seviyesi maksimum 55 desibel olmalidir.

16. Vakum pompasi en az 60 It/dk hava akisi saglayacak gucte olmalidir. -

17. Cihazin uzerinde bir adet isikli agma-kapama anahtan bulunmalidir.

18. Cihazin blguleri E*B*Y 430*460*820 mm olmalidir. (+/-20mm)

19. Cihaz 220 Volt, 50-60 Hz sehir sebekesi ile galismalidir.

20. Cihaz ile birlikte asagidaki standart aksesuarlar verilmelidir.
• 2 metrelik aspirasyon hortumu

Dr.M
• Aspirasvon kanulu
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• Sonda kabi ve tasiyicisi 2 Adet
• Hidrofobik filtre 15 Adet

21. Cihaz TS EN ISO 10079-1 standardma uygun olmalidir.

22. Cihaz imalat ve montaj hatalarma karsi 2 (iki) yil garantili olmalidir. Garanti suresinin
dolmasmdan sonraki 10 yil boyunca cihazm ucreti karsiligmda yedek parga temin
garantisi olmalidir,

23. Uretici firma ISO 9001 ve ISO 13485 kalite yonetim sistemi belgelerine sahip olmalidir.
24. Uretici firma ISO 14001 gevre yonetim sistemi belgesine sahip olmalidir.


