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AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

k o n u  HASTANEMİZ YENİ DOĞAN BİRİMİ İHTİYACI OLAN 4 KALEM MALZEME ALIM İŞİ
16.05.2018

SAYIN ....................................................................................................

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellik leri yazılı m alzem eler 4734 sayılı Kamu ihale 

Kanunu'nun 22/D  maddesi gereğince doğrudan tem in  usulü ile satın a lınacaktır.
Teklif verecek firm a ların  aşağıda yazılı hususlar doğru ltusunda te k lif le rin i idarem izin  satın alma bölüm üne 

getirm e leri rica o lunur.

/ ykltÜ ba ş e r

L. 1

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO M ALZEM ENİN ADI MİKTARI BİRİM
BİRİM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

TOPLAM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

1 BRANÜL SARI NO:24 5 .0 0 0 ADET
2 CPAP MASKE SETİ (NAZAL YENİDOĞAN) 50 ADET
3 CPAP BAŞLIĞI (YENİDOĞAN) 500 ADET
4 MANOMETRELİ VAKUM REGÜLATÖRÜ 10 ADET

TOPLAM (KDV HARİÇ)

NOTLAR

1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTM E YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLM EYE ALINM AYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 18.05.2018 CUMA GÜNÜ SAAT 14:30 A KADAR SATIN ALM A M ÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE
2 . . .

VERİLM ESİ GEREKM EKTEDİR.
3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.

EKSİK OLAN, TARİHİ OLM AYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİM AT SÜRESİ BELİRTİLM EYEN TEKLİF MEKTUPLARI 
DEĞERLENDİRM EYE ALINM AYACAKTIR.
FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE EN GEÇ 1 AY SONRA ULAŞM AYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ

6 SAYILACAKTIR.
7 NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF M EKTUBU İLE BİRLİKTE NUM UNE GETİRİLECEKTİR.
8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATIN ALM A BİRİMİ 
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184 

FAX: 0472 616 1168 
E-MAİL: patnosdh@ hotm ail.com

mailto:patnosdh@hotmail.com


SARI BRANÜL ( NO:24) ŞARTNAMESİ

1. Kanül kısmı V irgin teflon (PTFE) den yapılmış olmalıdır.
2. Kanül X-ray ışınlarına karşı radioopak özellik taşımalıdır.
3. Enjeksiyon portu olmalı ve kontam inasyona neden olmaması için portu 

kapaklı olmalıdır.
4. Kanülün IV puşe yapılan enjeksiyon portu kapağı tam oturmalı, istemsiz 

açılmamak; açıldığında Kapağın yere düşmesini engelleyici kanül gövdesine 
bağlantısı olmalı, açmak için çekildiğinde kopm am ak ve çıkmamalıdır.

5. IV kanülün kapağı vidalı olmak ve serum seti, kan seti step-cock ve vb. 
bağlantılarla uyumlu olmalıdır.

6. Renk kodlu olm ak, çapları dünya standardına uygun olmalıdır.
7. İğne kılıfı damara girerken çelik iğne ile uyumlu olm ak, iğne uç bilemeleri 

uzun eğimli olm ak; ucu çapaklı, tırtıklı ve künt olmamalıdır.
8. Plastik kılıf, kaygan ve şeffaf olmak, delik ya da çatlak olmamalıdır.
9. Yapısal özelliği nedeniyle damara ve dokuya zarar verm emeli, kolayca 

girmeli ve kolay ilerlem ek, damara girerken plastik k ılıf büzülmemek, 
geriye kıvrılm am ak, plastik k ılıf uç kısmı düm düz kesilm iş olmamak, 
giderek yuvarlatılm ış olmalıdır.

1 0 .1.V. kanül el içinde tutulabilir olmalıdır.
1 1 .1.V. kanül koruyucu kapağının dış ucu kapak olmalıdır.
12. Açma, kapam a sistemi olmalıdır.
13. Steril tekli paketlerde olmalıdır.
14. İntraket ambalajı steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalıdır.
15. Ambalaj üzerinde sterilazasyon ibaresi olmak, üretim ve son kullanm a tarihi 

yazılı olmak ve depo teslim  tarihi itibari ile en az 2 yıllık ra f ömrüne sahip 
olmak

16.NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR..



YENİDOĞAN CPAP SETİ TEKNİK  ŞARTNAM ESİ

ı CPAP seti, tubing, nazal kanül ve nazal kanül sabitleme sisteminden (bone, bağlantı kayışı gibi) oluşmalıdır.
2 . CPAP seti CPAP uygulaması haricinde istendiğinde basınç osilasyonunu hastaya iletecek tasarımda ve

yapıda olmalıdır ayrıca su birikmesini önleyici seçici geçirgen membranla kaplı olmalıdır.
3. CPAP seti prematüreden term bebeklere kadar uygulamaları sağlayacak en az 4 farklı büyüklükte

verilmelidir, özellikle bebeğe bağlanacak boneler en az 3 farklı boyutta ve nazal maskeler ise en az 2 (iki) 
farklı boyutta olmalıdır. Bebeğe uygun nazal kanül ölçüsünün önceden belirlenebilmesi için burun deliği ve 
septum boyutlarının ölçülmesini sağlayacak bir skala her set ile birlikte verilmelidir.

4. CPAP seti ve bonesi bebek farklı pozisyonlar aldığında oynar kayış sistemi sayesinde bebeğin burnundan 
çıkmasını önleyecek yapıda olmalıdır.

5. Boylar ünitenin isteği doğrultusunda verilecektir.
6. CPAP kanül sistemi bebeğin alın kısmından destekli olmalı bu sayede bebeğin septumuna zarar

vermemelidir.
7. CPAP aparatı bir ucundan hasta devesine, diğer ucundan ise nazal kanül ile bebeğe bağlanabilmen ve CPAP 

solunumu sağlayabilecek yapıda olmalıdır.
8 CPAP seti tek kullanımlık olmalı, ancak gerektiğinde etilen oksit gazı ile dezenfeksiyona en az bir kere 

dayanabilmelidir.

HASTAÜ£YE£Sİ PEDİATRİK (MEMORANLI) T EKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hasta devresi, 1.1 m ısıtıcılı inspirasyon hattı, ısıtıcılı eksDİrasyon hattı, ara hortum, basınç ölçüm hattı, 
adaptör kiti, otomat/k beslemeli su haznesinden (chamber) zflüşmalı ve tek kullanımlık olmalıdır.

2. Hasta devresinin/nspirasyon hattı içerisindeki ısıtıcı telj^r spiralli yapıda olmalıdır ve bu özellik sayesinde 
devre içindeki h^va homojen bir şekilde hastaya gönderilmeli ve inspirasyon hattı içerisinde su yoğunlaşması 
önlenebilmelidjr V  /

3. Hasta devresinin ekspirasyorHıattı içerisinde ıstıcı te/bulunmalıdır.
4. H î^adevraâinin ekspirasyon hâKr içerisindeki ısıtıfcı tel çalıştırılmasa dahi, bu hatta yoğunlaşan suyu atacak 

tasarıms(eA’apıda olmalıdır. Enfeksiyonu önleme /çısından bu husus vazgeçilemez tıbbi bir özelliktir.
5 Hasta gü\phltQİ açısından chamber içeh^inde bjnncisi arızalandığında otomatik olarak devreye girecek ikinci 

şamandıra olm^dır.(Diğerine göre farklıN^nl/te olmalıdır.) Bu husus chamber’in broşüründe açıkça yer 
almalıdır/ Ny ÖC

6. Her bir (1) adet solurtum devresi ile birliktar b irt^ i.ad e t çift cidarlı yapıya sahip makine tipi bakteri filtresi 
verilmeljdir. /

7. Hasta devresinin ‘Y’ konnektör kısmı hast/ya göre 360° d ^ b i le n  yapıya sahip olmalıdır.
8. Hasta devresi hastanemizde kullanılan vantilatör cihazları ile u^c*mlu olmalıdır.
9. Alınacak her 100 adet hasta devresi ile Uirlikte 1 adet çift Hidrocolloidband içerikli NHF CPAP kanülü verilmeli 

ve broşür üzerinden gösterilebilmelidir.
10. Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında'numuneler denenecektir. Numune getirmeyen firmaların teklifleri 

değerlendirilmeyecektir.



Vakum Regülatörü Teknik Şartnamesi Vakum Abone Fişi; Regülatörlü ve M anom etre li Teknik 

Şartnamesi

Vakum regülatörü; negatif basıncın belli b ir değerde sabitlenm esi, daha sonra da aynı değere ayarlı 

bir şekilde kullanılabilm esi ve atıkların vakum kavanozuna toplanm ası amacıyla kullanılır.

1. Vakum regüla törünün gövdesi krom  kaplı MS58 kalite p irinçten  imal ed ilm e lid ir.

2. M anom etre li ve regü la törlü  o lm alıdır.

3. Endotracheal; ayarlanan vakum seviyesinde kalabilm e özelliğ ine sahip o lm alıd ır. Bunun için vakum 

regülatörünü ayar düğmesinin dışında açma kapama işlem ini gerçekleştirecek ayrıca b ir on -  o ff 

valfine sahip o lm alıdır.

4. Vakum regüla törünü gaz prizine takm ak için kullanılan probe da MS58 kalite prinçten  imal edilm iş 

ve nikel kaplanmış olm alıdır. Vakum regüla törünün probu ilgili standartla ra  (BS, DİN...) uygun 

olmalıdır.

5. 0 -  760 mmHg aralığında vakuma regüle ed ileb ilir o lm alıdır.

6. Gerçek regülasyonlu o lm alı; giriş değerinde değişiklik olsa bile çıkış değeri sabit olm alıdır.

7. Üzerinde vakum kavanozundan gelen hortum a uygun hortum  çıkış ucu olm alıdır.

8. Vakum regüla törü  e rgonom ik olm alı; vakum prizine tek elle takılıp  sökü leb ilir özellikte  dizayn 

edilm iş olm alıdır.

9. Vakum regüla törünün Bakım -  Onarım, M onta j ve Kullanma kılavuzları vakum regüla törleriy le  

b irlik te  ve rilm e lid ir. Bu kılavuzlarda;

10. Vakum regüla törünün uluslararası standartlara uygunluğu b e lirtilm e lid ir.

11. Bakım, Onarım faa liye tle ri ve süresi ile sıklığı b e lirtilm e lid ir.

12. Tavsiye edilen yedek parça listesi verilm e lid ir.

13. Üretici firm a ; ISO 9001:2008 ve ISO 13485:2003 sistem belgelerine sahip olm alıdır.

14. Üretici firm anın  en az 2 yıllık imalatçı olduğu ve im alat kapasitesini göste rir kapasite raporu 

bulunm alıdır.

15. Üretici firm anın  Annex II -  93/42 EEC m edikal cihazlar d irek tifine  uygun CE belgesi o lm alıdır. 

Üretici firm a kalite belgeleri (ISO 9001:2008, ISO 13485:2003) ve CE belgeleri TÜRKAK 

akreditasyonuna sahip olm alıdır.


