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Teklif Mekfubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve mikıarı yazılı ACİL GÖZ DUŞU ALIIVtr işi 4734 Sayılı
Kamu İhale Kanunun 22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam
fiyatının 13.09.2020 tarih ve saat l3:00'a kadar hastanemiz satııı alma birimine elden teslim edilmesi yada
di}radindh@ gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

idari ve

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayazı ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Malın tiirtine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 giin içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- _ Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e_posta adresiniz satın almaya verilirse ttim alımlar e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.
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TC SAĞLIK BAIGNLIĞI

eĞnı iı seĞı"ır uüuünıüĞü

Dİyadin Devlet llas,üanesi

ACİL GÖZ DUŞU ŞARTNAMESİ

1. Sterilizasyon da ki personelin farklı dezenfekte ve kimyasallar ile işlem yaparken gözlerine sıçrayan

sıvıları hızlı, rahatlıkla ve steril olmayan ellerini kullanmadan yıkamasını sağlaması için dizayn edilmiş

olrnalıdır. Kimyevi ürün bulunan ortamlarda göze sıçrayan yabancı ma]zemelerin hızlı bir şekilde el

kullanılmadan yıkanmasinı sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.
2. Üfiinün haznesi, te§isat aksatnlı ttirn bağtantı malzerneleri dAhil tüm aksamlar 304 kalite paslanmaz çelik

olmalıdır.
3. Gözler yıka-nırken oiuşan aük zuları yere sıçfamadan toplayacak ve drenaja yollayacak çapı32a mm ve

derinliği en az 6a mm olan haznesi olmalıdır.
4, Hazne üzerinde ınusluk açıldığnda iki göze birden su aloşı sa,ğlapn " U " şekli vefiİmiş, filitreli su ÇıloŞı

bulunmalıdir.
5. Su p}aşlarının üzerlerinde, ünitunin kullanılmadığ zamanlarda su fllnşlarının üzerine toz vb.

partiküllerin yapıştnaması için musluğa paslanmaz zincirler ile bağlı plastik kapaklar olmalıdır.

6, Su akışını el ile göz kapalıyken bile rahatlıkla açıp kapatılabileceği paslanmaz plakadan kontrol ünitesi

olmadır.
7, Duvara monte edilebilmelidir.
8. Ebatları 320 x 320 *,220 mm olmalıdır.
g. Teslim edilecek üriinler orijinal paketlerinde ve hiç kullanılmamış olarakteslirn edilecektir.

10, Hasüane ekipmanlarin iınal edildiği paslanmaz çelikler AISI/SAE 304 kalite paslanmaz sac olacaknr. Bu

husus ihale arihinden önce ki ilk bir ayı }«apsayaeak şekilde akredite edilrniş yurtiÇi laboratuvarlarından

alınan belge ile belgelendirilecektit ve ihale evraklarında sunulacaktır.

11, Ürünler İmalatve montaj hatalanna yönelik 2 yıl garantili olacaktır

12. Üretici firma, TSE tarafından verilrniş "Hizmet yeterlilik belgesi" ne sahip olrnalıdır. KaPsamında"TS 13005

(2,4.o4,2aa3) Yetkili servisler.Tıbbi ve Laboratuvar Amaçlı llastane Mefruşatı ve Ekipmanları İÇın,Kurallar

Standardına Uygun HizmetVeren" ibaresi ve "TS L2426 (Lg"O2-2aO2) Yetkili seı"ırisler,Tıbbi cihazlar İÇin-

Kurallar Standardına Uygun Hİzmet VerenfMedikal Cihazlar İçin)" ibareleri olacakur./olmalıdır.

13. Üreüci firrna,(TURI(AK onaylı) ISo 9001:201S sefi kalite yönetim belgesine sahip olmalıdır. "Paslanmaz

çeli}tten Mamul Endüstriyel Mutfal< E}<ipmanlan ve Cihazları Tıbbi Ekipmanlar ve Hastane DemirbaŞları

Tasarimı ve Geliştirilmesi, Üretimi ve Montajı" ibaresi olmalıdır.

14. Üretici firrna,lSo 1,t001:2015 çewe yönetim sistemi belgesine sahiP olmalıdır.

15. Üretici fİrm*a, ISo 13485:2016 medikal cihazlar kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.

1.6. Firrna, üriinün var§a periyodik bakım ptosedürlerini vermelidir. Cihaz periyodik ba}sm gerektirmiyorsa

firrna bunu yazılı olarak sunmalıdır.
17. saucı firtR,a, teldifi ile birli}<te c,ihazrn ttbbi ve teknik özelliklerinin göriilebileceği oriıinal gerekli teknik

doktirnanları vermelidir.
18. Firmalar gerektiği takdirde teklifleri ile birlikte tanıtrm numunelerini de il$li bölüme göstermek ve ilgilİ

kişiletden uygunluk almak üzere getireceklerdir. Numuneler üzerinde Şartnamede istenen tiim teknik

özellikler aranacak istenen tekınik özellikleri sağlayamayan, işçiliğ1 kusurlu bulurıan Ya da istenenin dıŞında

ka}an ürünler kabul e,dilmeyecektit.

ı9. Ünıte garanti süresinin bitiminden itibaren ücreti karşılığ olarak yedek ParÇa teınini ve bakımı iÇin 10 (on)

yıl. Cihazın üretirninin sonlanması halinde, sonlanmasını takiben 7 (yedi) Yıl süre ile Yedek ParÇa garanüsi

altında olacakür. Firmalar bunu ihale dosyasında taahhüt edecektir. Firma teklifini vefirken, garanti

kapsarnı dışı hızlı devreden yedek parçalann ve sarf malzemelerin, ileriye dönük dövİz bazında 10 Yıl süreli

ile sarf malzeme fiyat listelerini de verecektir
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