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agn İll Kamu Hastaneleri Biıliği Genel Sel«eterliği

Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921 7l
KONU : Teklife Davet

07.02.2020

Teklif Mekfubu Davet

Saglık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı MAIYIIEL VAKI M CfrAZ;l ALIMI işi
4734 Sayı|ıKamu İhale Kanunun 22[D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim
ve toplam fıyahnın 10.02.2020 tarih ve saat 12:00'e kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim
edihnesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Tektifle( rakam veyayrz;ı ile) KDV hariç TL olarak dtDenlenecektir.
_ Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve dtizeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gtin içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacakhr.
- _ Alımlar httE7www.aeıriihale.gov.trle-oosta adresliAğn Valiliği İhale YOnetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağl* Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e_posüa adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.
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MAnruEL VAK[IM ciH^zıTEKNİK şARTNAME§İ

l.T_.k tek steril paketler içinde olmalıdır.
2. Uriinün vakum yapan el pompası ve çapı 5 cm plastik vakum uygulayan başlık çanı ve bu ikisini
birbirine bağlayan içi çelik 16 cm^lik çekme kordonu ve aynı zanrıandavakum kuweti ile başı
çekme kuwetini ayrı ayrı gösteren indikattlr mekanizması olmalıdır.
3.ÜrtlnUn pompa kısmında sadece başa uygulanacakvakum basıncını gösteren ayrı bir mekanizması
olmalıdır.
4.ÜrllnUn pompa kısmında sadece başı çekmenin kuwetini gösteren ayrı bir çekme kuwet indikatör
mekanizııası olmalıdır.
5.El vakum pompaııt verilecek basıncı Bar/mm,Hg,Kpa,Bar cinsinde gösterir olmalıdır.
6.El vakum cihazı kullanıldığında başı utgulanacök basınç göstergesi basıncı doğumu yaptıran
uzman hekime bilgi verecek şekilde yeşil( uygun basınç miktan ) kırmızı (tehlikeli) renklerle
gösterir olmalı. _. ,, .,-y

7.El vakum pompast verilecek basıniı boşaltınak üzerevdkuıiİ bbş'altma göstergesine sahip olmalı.
l.ürtln tek kullanımlık olamalıdır.
9.Latex içermemelidir.
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KULLANIMYERİvEözEııİĞİ '',,,l,,' '' ı'

Doğumun uzamış ikinci evresini kısaltma ihtiyacında bebeğin,çıkımına yardımcı olmak amacı ile
kullanılmalıdır.

ünrriıvı TARİIIİ vE MİADI
Son kullanım üriin ambalajındayazılı olmalıdır. ,, ,

AMBALAJ ŞEKLİ \aE MİKTARI
l.Her ürün steril Orijinal ambalajında olmalıdıt , , .,,İ,' , ,,..;ı,: , .ı ,.,,, !-, ,. ,iı,, ;. ,, ,.,ı

Z.Ürtln ambalajında son kullanma tarihi,sterilizasyon şekli,Ce işareti ve Lot numara§ıı bulunmalıdır.
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STAI\IDART özEııİxr,rn
l.ftklif edilecek üriin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ulusal Bilgi Bankasına (T[TUB) kayıtlı
olmalıdır. ,: , ,._ı,,;, i, , .,] ,

2.Teklif veren fırma ^TıbbiCihaz Satış Merkez^ olarak belgelenmiş ve Tiirkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu Ulusal Bilgi Bankasına (TITUB) kayıtlı olmalıdır.
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