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sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda 9!nsi ve miktarı yazıIı 2 kalem

Malzeme Alımı iş]"i" 4734 sayılı ihale ı<arrunun 22ldmaddesi kapsamında alınacak

o1up; söz konusr'işi" KDV tıaiiç birim ve toplam fiyatının 26102120_|8 tarih ve saat

10:00,e kadar 0472 2|5 3422 numaralr belgeğeçere veya satinalmall4@gmail,com

adresine bildirmenizi r\ca ederim,
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Firma yetkilisi
İmzalKaşe

NoTLAR
l_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi

gerekmektedir.
İ-l.klifl., (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak diiaenlenecektir,

3_UBB a"j, ve SUTkodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışl kalacaktır.

4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır,

S_Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura

[:;lff#§rak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azarrıi 5 gün iÇinde teslim

edilmediği takdirde ı,*o o"rv"# tu|ut ıu*g,no- herhangi bir ödeme yapılmayacaktır,

7_Ahmlar http://wv*w.ıgriihıle.gov.trl aoresıı 4grı vaııiijı İır"ı. yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir,

S-Aİr; konusu cihaz ise Jgiti.i t,*t-"mizde ücretsiz yapılacaktır,

9_E_posta adresiniz *truffio roliio", tiım.ıımıar eşzamanıı olarak e_posta üzerinden de ilan edilmektedir,

İ' Buk,. onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır,
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Fıret Mah. A. Me[k ÖZMEN Cad, Tedış Yanı 4Çl1
Telefon: (o472)2t5y745 

-- ırr (üı»zı53422 e_postı:sıtİnalmafi)4@mail.com



Akış Sensörü Teknik Şartnamesi

1, Sensör hastane bünyesinde kullanılan Draeger marka anestezi cihazı ve

ventilatörIerin orijinal parçası olmalıdır.

2. Akış sensörü tidaI hacim ölçmek için kullanılmalı ve iki ucu aÇık silindirik

şeffaf bir yapıda olmalıdır.

3. Akış sensörü "Sıcak Tel Anemometrisi" prensibi ile çalışmalıdır.

4. Akış sensörü polikarbonat (PC) ve ABC'den

(Acrylon itrilebutad ienestyrene) ü retilmiş olmal ıd ı r.

5. Akış sensörü ekspirasyon hattına servise ihtiyaç duymadan bulunduğu

cihaza kullanıcı tarafından kolayca yerleştirilebilmelidir.

6. Akış sensörü kullanma kılavuzunda belirtilen dezenfektasyon madde]erive

muadilleri ile dezenfekte edilebilmelidir.

7. Sensör tek bir paket içerisinde 5 adet olmalıdır.

8. Sensörün takılacağı cihazın üretici firması tarafından verilmiŞ, cihaz ile

tam uyumlu çalıştığını gösterir uyumluluk belgesi komisyona Sunulmalıdır.

9. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarast belirtilmiş olmalıdır,

1O.Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan

oluşmamalıdır. Numune onayı alınacaktır.

11.Sensör ventilatör ve anestezi cihazı ile yapılan resistans testlerinden

geçebilmelidir. Sensörler test edilecektir.

11,Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi ve ilgiIi cihaz iÇin son 3

yıI içinde alınmış teknik eğitim sertifikası sunmalıdır,

,13.Sensör üretjm hataIarına karşı 1 yılfirma garantisi altında olmalıdır.
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oKsiJEN söNsonü

rerıtix şARTNeıvıesi

1 _oksijen sensörü hastanemizde bulunan MTV1000

rransport Ventilatör Gihazı İçindir,

2-Ge Belgesi olması gerekir,

3_Kulanım ömrü Miyadi En az 1 olması Gerekir,

4_Sensör Tek parca olarak Kapalı Kutuda Teslim

olmalıdır.

5_sensör üzerine kulanım süresi ve Miyadi yazılı

olması Gerelir

Gecmesi Gerekir.

7-Orijinal Parca olması Gerekir,

8_Hastanemiz Biyomedikal Tarafından Uygunlugu

Alınması Gerekir.
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o_oksijen sensörü Gihaza Takıldıgında kalibrasyondan
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