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SAYI :701678921782
KONU ı Teklife Davet

Teklif Mekfubu Davet

saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim
adresine göndermenizi ric,a ederim.

Bilgilerinize arz ederim

Sağl* Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazıh DLrhİ pulsEoK§İMETR.E cİHAzI,
PARJuAK tFİ puısEoKsnı,ıETRE cİHAzI, MAI\II,DL TANSİYoN ALETİ@nİŞı<fo.D, oİ.rİreı,
BEBEK TERAzİsİ vE DİJİTAL TERAZİ (çocuş ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu İhaıe KanunıxıZ2|D
maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 161091202| tarih ve

13.09.202l

yada divadindh@eınail.com

ıdari ve Mali Hizrrıetler

Sıra No Mılın / İşin Adı Miktar Birimi Birim Fivatı Toplam
1 Et TİPİ PUISEOKSİMETRE CİHAZİ 3 ADET

2 PARMAK TİPİ PUISEOKSİMETRE CİHAZİ 10 ADET

3 MANuEt TANSİYoN AIETİ(ERİşKİN} 10 ADET

4 DlJlTAt BEBEK TERAzlsl 2 ADET

5 DıJıTAI TERAZı (çocuKı AtıMı 2 ADET

uY
l

Vedat

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayaA ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
_ Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacal«iır.
- Malın tiiriine göre IJBB Kodu ve SUT Kodu belirtilıneyen teklifler değerlendirme dışı buakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağı Valiliği İıale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.
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El Tipi Pulseoksimete Cihazı Teknik Şartnamesi

l. Pulse oksimete cihazı arter kanındaki oksijen satiirasyonunu (Spo2) ve nabız ölçiimü
yapabilen non_invaziv bir dijital ölçtlm cihazı olmalıdır.

2. Yetişkin, pediatrik ve neonatal uyumlu olamlı ve problu ile beraber verilmeli
3. Oksijen satiirasyon aralığı: lYo-99o/o olmalıdır.
4. Nabız ölçtlm aralığı: 30-240 bpm olmalıdır.
5. Spo2 ölçtlmü 70o/o-99Vo aralığında +2% hassasiyete satıip olmalıdu.
6. Enerji saıfiyatı düşilk olmalı, en az 50 saat ölçiim yapabilmelidir.
7. AApil ile çalışabilmelidir.
8. Ralıat okunabilen, geniş LCD ekrana satıip olmalıdır.
9. Cıhaz ile birlikte taşıma kılıfi ve askı verilmelidir.
l0. Cihaz sekiz (8) saniye boyunca sinyal alamadığında otomatik kapanmalıdır.
ll. Cihaz iki(2) yıl garantili olmalıdır.
12. Uluslr arası geçerli kalite belgesine (ISO-CE) haiz olup, Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı

olmalıdır.
t3. Cihazda SpO2 ve nabız için ayarlanabilir alt ve tist alarm ile düşilk pil seviyesi, sensör

anzası - atım kaybı alarmlan olmalı, alarmlar geçiçi bir stire için susfurulabilmelidir.

öo^J §*ıt'
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PARMAI( rİPİ PUİSEOKSIMETRE TEKNK ŞARTNAMESİ

1. Pulseoksimeue cihazı kandaki oksijen satuıasyonunu ve nabız ölçilmü yapabilen dijital ölçüm
cihazı olmalıdu.
2. Pulseoksimene cihazı parmak tipi olmalıdu.
3. Cüaan elaanında Sp02 ve nabız sayısı ayru anda izlenebilmelidir.
4. Cihaan sattirasyon ölçüm arüğı o/o3S - o/o|00 aralığında olmalı, o/o70 - o/ol00 aralığında ölçüm
hassasiyeü t2 olmalıdır.
5. Cihaan nabız ölçüm aIüğı 30 - 240 bpm olmalı, ölçtim hassasiyeti t2 olmüdu.
6. Cihaan ekranı iki farklı yönden izlenebilir olmalıdır.
7. Cillrız2 adet fuL\ alkalin pil ile en az 50 saat stlreldi çüşabilmelidir. 8. Cihaz pil ömtirtinü
korumak için işlem yapılmadığı takdirde
8 saniye içinde otomatik kapanmüör.
9. Cihaz üzerinde batarya güç indikatörüolmalıdu.
10. Cihazın ebatlan 56x27x28mm(t5) olmüdır.
11. Cihazın ağırlığı batarya dahil en fazla 609 olmalıdır.
12. Cihazın geniş ve kolay okunabilir renkli LCD ekranı olmalıdu.
13. Cihaz ile birlikte taşıma kılıfı ve askı verilmelidir.
14. Pil değişimi dışında herhangi bir servis ve kalibrasyon gerekmemelidir.
15. İüalatçı veya saucı firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalı ve bu belgede ürtlntln
adı ve markası belirtilmelidir.
16. Cihaz firma garantisi alnnda olmü. Üretim hatdanndan doğan kusurlar firma tarafından

karşılanmüdu.

VURAL
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MAİII,DL TANSİYON ALETİ @RİŞKİİD TEKNK ŞARTNAME§İ

l-Tansiyon aleti Perfect Aneroid tipinde olmalıdır. Manometre hazııesi ve puar kaşığı nikel kaplama kromajlı olmalıdır.
Manometre gövdesi ve pııar kaşığı tek parça olmalı, vidalanmış veya yapıştınlmış olmamalıdır. Manometre kadranı
hassas bir şekilde sıfıra ayarlanmış olmalıdır.
2- Manometrenin camı metal çerçeve üzerinde bulunan özel yuvasına oturmalı, manometre açıldığında cam çerçeveden
aynlmamalıdır.
} Manometre gövdesi iizerinde kalibrasyon geçerlilik tarihini gösteren üretici fırmanın ismini taşıyan orijinal bir etiket
bulunmalıdır.
4- Manometre 48 mm çapında olup, skala iizerindeki rakamlar okunabilir olmalı ve cihazın seri numarası sıkala
iDerinde baskılı olmalıdn.
s. Manometre, düşük basınçta çalışmasını sağlamak için üç kanallı (iki giriş ve bir çıkış) olmalıdır. @irinci kanal
puardan aldığı havayı tazyik kesesine vermeli, ikinci kanal tazyık kesesindeki havayı manometreye taşımalı, üçiincü
kanaldan da iç lastikteki hava boşaltılarak ölçümün gerçekleşmesi sağlanmalıdır.) Hava verilirken manometre ibresi
aşağı-yukan titrememedir.
6 Manometre iç mekaniarıasında plastik malzeme kullanılmamalı, manometre gövdesinden manometre diyaframına
hava taşıyan boru bakırdan yapılmış ve sıkıca lehimlenmiş olmalıdır.
7_ Manşet dış bezi dayanıklı kumaştan ve iplikten dikilmiş olmalı, iizerinde marka ve menşini belirteu etiketi olmalıdır.
& Manşet dış bezi kancalı olmalı ve kancasında orijinal olduğunu gösterir baskılı marka bulunmalıdır.
9_ Manşet dış bez ölçüleri |7X70 cm olmalıdır. Manşet iizerinde ölçülebilir kol çapı (50-64 cm) belirtilmiş olmalı ve
steteskop giriş yerini gösteren bir işaret bulunmalıdır.
10- Manşet iç lastik ölçüleri l4X28 cm (+/- 2 cm) olmalıdır.
11- Manşet iç lastik hava verilmesi esnasında derhal şişmeli ve gevşememelidir.
12_ Puar yeşil vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalı ve iizerinde orijinal baskılı markası ve menşei bulunmalıdır.
13_ Puar, iç lastiği (tazvıkkesesi) kolayca şişirebilmeli ve puar dip kısmında filtresi bulunmalıdn.
14_ Aynı markaya sahip l adet steteskop birlikte verilmelidir.
1$ Alet, iyi cins suni deriden yapılmış, sağlam dikilmiş ve iDeride orijinal markası ve modeli belirtilmiş çantasında
olmalıdır.
16 Alet, orijinal karton kutusu içerisinde olup, kutu iDerinde markq model, seri numaraları ile iiretici ve ithalatçı fırma
belirtilmiş olmalıdır.
17- Tansiyon aleti 2 yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE,ISO) haiz ve Ulusal Bilgi Bankası'na
kayıtlı olmalıdır.
I&IJBB kodu bulunmalıdır.
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|€yıt



T.c
Agn İl sağlık Müdtırıüğü
Diyadin Devlet Hastenesi

Digital Bebek Terazisi Teknik Şarüıamesi

1- 20 kg tartım kapasitesi olmalı
2- 10-20 gr hassasiyet ile tartım yapabilmeli
3- Şebeke elektriği ve şaıj edilebilir pille çalışabilmeli
4- Adaptörü ve pilleri ile biılikte verilmeli
5- Kefesi sökülebilir ve kolay temizlenen malzemeden olmalı
6- Kefesi 29-55 cm den hlçtlk olmamalı, bebeğin di§mesine engel olacak şekilde korunaklı olmalı
7- Kilo ve boy ölçtimiinü aynı anda yapabilmek için tartıya monte boy ölçme çubuğu (35cm-80cm)
ile birlikte verilmeli
8- Otomatik kapanma özelliği olmalı
9- Kullanım klavuzu ve dewe şemesı ttirkçe olmalı ve birlikte verilmeli
l0- 2 yıl gararıtili olmalı
ll- Ekranı, LCD olmalı ve kolay okunabilir olmalı

S...^J S.öa,^
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Digital Terazi Teknik Şannamesi

1-Tartının ö|çüm kapasitesi en az 150 kğ olmalı
2-Tafi 20 ğr hassasiyetle tartım yapabilmeli.
3-Hem elehrik(22O V/AC)hem pil ile çalışabilmelidir.Tartı aleti ile birlikte cihazın orijina|adaptörü
verilmeli.piller a]kalinli olmalı.
4-Kğ biriminde ölçüm yapabilmeli.
S-Tartı işleminden sonra gönintü ekranda bir süre kalmalı.Kullanılmadığı zaman kendi kendine
kapanma özelliği olmalıdır.
6-Ekrandaki değerleri sabitleme ve dara alma özelliği olmalıdır.
7-Tartı aletinin ekranı cihaza monte edilmiş olmalı,kolayca çıkmamalı.
8-Cihaza teleskopik boy ölçme çubuğu monte edilmek suretiyle tartım/ölçüm birarada yapılabilmeli.
9-Tartı aletive boy ölçme çubuğu aynı marka olmalı.
10-Boy ölçme çubuğu paslanmaz metalden imal edilmiş olmalı.
11- Teraziye monte edildiğinde 60 cm'den 2,00 metre'ye kadar .

12-Olçülen boy her zaman göz hizasından okunabi!meli.
13-Boy ölçme çubuğu iç içe ğeçme özelliğinde olmalı.Çubuk ölçüm sonrasında kenditiğinden inmemeli.
14-Tartı alet]nin Platformu 35x40 cm'den küçük olmamalı.
1 S-En az 2 yıl garantisi olmalı.
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