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ILGILI FIRMALARA

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktan vc ozcllikleri yazih malzemelerin ahmi 4734
sayili Kamu Ihale Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ilc yapilacaktir. Soz
Konusu ahm icin KDV haric birim fiyat tekliflerinizi TL iizerinden 18.09.2020 saat: 09;00'a kadar
ivedi olarak gondermeniz hususunda; Geregini rica ederim.
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Satin Almacak Malm/ I§in

S.No

1

Mahn/I$in Cinsi
PULSE METRE / SPO2 / SPCO
CtHAZLARI, OKSIJEN
SATURASYONU OLCUM CIHAZI
YETi$KiN PARMAK STANDART
TA$lNABiLlR

SutKodu UBB Miktan

3

Birimi

Adet

KDV Hariv Teklif
Fiyat

KDV Haris Genel Toplam

Tutar

Teklif Eden
.../..72020

i§i / Oda / Firmanin Adi veya Ticarct Unvani - Ka§e/lraza

Ek : Teknik §artname
Satmalmanin Yapdacagi Birim: TUTAK DEVLETHASTANESl

• Malzemeler sipari§ten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saalleri i^erisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir,
• Malzemenin ^artnameye uygunlugunun degerlendinlmesi igin idarenin talep etmesi durumunda nurnune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat uzerinden degerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.Ila? ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" na kaydedilerek onaylanmi? uriin numarasi (barkod) olmahdir.
• Teklif edilen urtinlerin onaylanmi^ uriin numarasi (barkodu} liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
• idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu duzenlenmesinden itibaren yiiklenicinin yazih talebi iizerine en gee 150 gun
icinde Yiikleniciye veya vekiline odemeyi yapacaktir.
• Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• Teknik $artname ektedir.
• En geg 3 (u?) giin igerisinde faturasi kuruma ulastinlmayan Mai /Hizrnetin odernesi yapilmayacaktir.
• Bu ahmdan ortaya gikacak olan ihtilaflarm hallinde Agn Mahkemeleri ve Icra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmis sayilir.

Adrcs:Van Yolu UZCri Jandamia Karakol Komutanligi Yam
Telefon: 04724112005 Faks: 047241120S3
E-Posla: tulak.satiiialniii@hotniail.com Web:

llgili Ki?i: Ay?e BALTA-
lutak. sal inalma((i;hotma il.com
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PARMAK TIPI PULSE OKSiM ETRE TEKNIK SARTNAMESI

1. Cihaz, yctiskin vc pediyatrik haslalarin, kanindakrartcriyeloksijcn saturasyon (Sp02),Pcrfu/.yon
Indeksi (PI) vc nabiz (PR) olcumunu Non - Invaziv olarak yapabilen parmak tipi vckablosu/. dijtal bir
oleum aleti olmalidir.

2. Sp02, Perfu/yon Indeksi vc Nabiz oleumlcri ayn anda numerik olarak ckranda goruntulcnmelidir.

3. Cilia/, lamamcn mobil t ip tco lmal i vchcrhangi birprob, ara kablo, sensor vb. gibi birck baglantiya
gerek duymadan oleum yapabilmclidir.

4. Cihaz iki adet AAA lipindc pil ilc calisabilmcli. )iller hcrliangi bir ck aparata gcrek olmaksi/Jn
kolaylikla dcgist ir i lebi lmcli vc en az. 10 saallik kulbnim vcya en az 1500 dc faan l ik oleum
saglamalidlr.

5. Cihazin ckraninda batarya durum gostergcsi bull nmalidir . Hataryanin azalmasi durumunda gostcrgc
kirmiz i rengc donuserck kuilaniciyi uyarmalidir.

6. Cihazin uzerindeki ekrandan Pleth egrisi ile birli ;tc olculen turn paramctrclcr ayni anda
izlcnebilmclidir. Plcth egrisi uzcrindc sinyal kalilcs!ni gostercn indikator bulunmal idi r .

7. Cihazin ekran parlakligi en az 4 kademe kullanic tarafindan ayarlanabilir olmalidir .

8. Cihazin harekctli hasta vc dusuk perfuzyonda okjini yapabildiginc dair cndikc oldugu, cihaza ail
orijinal Ingilizce vc Turkec kilavuzlarjndan ayri ay i tcyit cdileccktir.

%\. Cihaz %0-100 araliginda Sp02 olcumu yapabi lmMi vc oleum hassasiycti harcketin olmadigi
kosullarda en fazla ±2%, harekctin oldugu kosullarda en fazla ±3% olmal idi r .

10. Cihaz 25-240 araliginda nabiz olcumu yapabiln cli vc oleum hassasiycti harcketin olmadigi
kosullarda en fa/la ±3 bpm, harcketin oldugu kosul.arda ise en fa/la±5 bpm olmalidir .

1 1 . Cihaz ckraninda % 0.02 - 20 araliginda perfuzy >n indeksi paramctresi numerik olarak
izlcnebilmelidir.

12. Cihazda olculen turn parametrclcr

13. CihazkttCufc vc hafif olmalidir . Fi l ler ile bir l ikt*. agirligi en fazla 75 +/- 5 gr. olmalidir .

14. Cihaz ilc birlikte 1 adet tasima askisi vc tasima ;antasi ucrctsiz olarak vcrilmclidir.

15. Tcklif edilcn cihazda Bluetooth o/.clligi bulunn al idir , bu o/,ellik sayesindc Android ya da LOS
altyapi l i ak i l l i cihazlara Android Play Store ya da L OS App storeSM uzerindcn indi r i lcn ucrctsiz
aplikasyonlar ile baglanti ku ru l ab i lmc l i , olculen tin i paramctrclcr a k i l l i eiha/, ckraninda i/lenebilmeli,
12 saate kadar kayit yapilabilmcli , vc kayit edilcn t ilgilcr mail yolu ilc gondcrilcbilmclidir.

16. Tcklif edilcn cihazda hastanin sivi ccvapliligini takip cdcbilmek icin PVI-Pleth Degiskenlik
Indeksi paramctresi olculcbilmelidir, PVI paramctr si %0 - 100 araliginda digcr paramclrelcr ile
birlikte ayni anda ckranda gosterilmclidir.

17-YUklenici firm a hastane istcdigindc nuinimcyi: o>t^alma bir imine gonderccektir.
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