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Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi. iniklan ve o/elliklm ya/.ili maUemelerin alinu 473-4 sa\i l i Kanui lhale

Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. Soz Konusu alun icm KDV liaric hirim lival

teklitlerini/i Tl, llzerinden 30.09.2021 sain: 09:00 'a kadar tutflk.satinalnia(fl)hotmail.com adresino ivedi olarak LumdL>mieni/

hiLsusunda; Gercgini riea cdcriin.
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i ' Oda Firnianin Adi veya I' i caret Onvani - Ka^e hn/a

l\ : 1'cknik ^arlnainc
Salinalniaiiin Yupikicaii liirini:

• Mal/emeler sipari§ten sonra Hastanemiz Ambanna inesai saatleri icerisinde Ambar Tcsliini olarak tcslim edilecektir.
• \1al/cmenin ijartnanieye uygunlugunun deSerlcndirilinesi icin idarenin lalep etmesi durumunda innnunc \cri leeeklir.
• AlternatifTeklif Kabul edilnic\ccckiir
• Teklitlcr Birini l-'iyat iizerinden degerlendirilecektir.
• leklif edilen malzemelerin "T.C. Mac vc I'ibbi Cilia/ I Musal llilgi Uankasi" na kaydedilerek ona>lantin> Qriin nuinarasi (barkod)
olmalidir.
• i ckl i t ' edilen iirunlerin onaylanmi^ iiriln nuinarasi (barkodu) lisle halinde veri lmelidir. Aksi takdirde deaerlendirilnieNeeekiif
• idajx\c ve Kabul koinis\oiuniea Kabul Raporu dtlzenlenmesinden ilibareii \i iklenicinin \a/.ih lalebi ii/erine en nev ISO
giin icinde YUkleniciye veya vekiline udenieyi yapacakiu.
• I'irnia veya Bavi i Nuinarasi da bclirtilecektii'.
• Teknik ^artnanie ektedir.
• hn get; 7 (yedi) giln icerisinde faturasi kuruma ula^linlmayan Mai /Ili^metin fidemcsi yapilmavaeakiir.
• liu alimdan ortaya ?ikacak olan ihtilailann hallinde A£n Mahkemeleri ve iera Daireleri Yetki l idir.
• leklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul ctmi§ sa\ihr.

I itliik Di'vlet Iliistunesi I'ursoncl Uirimi
Van \olu ii/eri I ulak'AOKI
(I aksNo: 0(472)4112083
internet Adresi:

Bilgi: Ay^eBAI I A
l-'imim : I ihbi Sekiviei
[•-Posia: a>se.baltav; saglik.gov.ir



PARMAK TJPi PULSE OKSJMETRE CJHAZI TEKNJK §ARTNAMESJ YETi§KJN

1. Cihazin uzerinde en az iki renkli OLED tipte ekran bulunmahdir.
2. Cihazin saturasyon olcumleme smiri en az %35 ile %100 degerleri arasmda ve %1
cb'zunurlukte olmahdir.
3. Cihazin saturasyon o'lcum dogrulugu %70 ile %90 de§er araliginda ± %2, %90 ile
%100 deger araliginda ise ± %1 olmahdir.
4. Cihazin pulse o'lgumleme smiri 30 ile 250 atim/dakika degerleri arasmda ve 1
atim/dakika cozunurlukte olmahdir.
5. Cihazin pulse o'lpiim dogrulugu ± 2 atim/dakika veya ± %2 olmahdir.
6. Cihazda ortam isjgina karsi direnc ozelligi bulunmah, yapay veya dogal aydmlanan
ic mekanlar ile karanhk odada alman saturasyon deger degisikligi ± %1'den dusuk
olmahdir.
7. Cihaz ekramnda plestismograf pulse dalga formu ekranda gorulebilmelidir.
8. Cihazin ekrani dort modda izlenebilir olmahdir.
- Dikey a§a§i dogru
- Dikey yukari dogru
- Yatay sag yon
- Yatay sol yon
9. Cihaz ekramnda pil enerji durumu kademeli ve gorsel olarak izlenebilmelidir.
10. Cihaz 2 adet AAA tip 1.5 V pil ile gah^abiimelidir.
11. Cihazda 8 saniyeden fazla bir sure oleum yapilmadigmda cihaz pilden tasarruf
etmek igin otomatik olarak kendi kendine kapanabilmelidir.
12. Cihaz, tarn dolu piller ile sureklt olarak 30 saat kullamlabilmelidir.
13. Cihaz aQirli§i en fazla 56 gr. olmahdir.
14. Cihaz ebatlan en fazla 60x38x32 mm olmahdir.
15. Cihaz ile birlikte 1 adetaski aparati ve 1 silikon koruyucu kihf verilmelidir.
16. Cihazin CE belgesi bulunmahdir.
17. Teklif veren firmanm TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmall ve teklif verdigi
cihazin adi ve markasi TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde bulunmahdir.
18. Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarma kar§i en az iki (2) yd garanti
kapsammda olmahdir.
19. Teklif veren firmanm tibbi cihaz yonetmeligi, vucuda yerle§tirilebilir aktif cihaz
yonetmeligi, vucut dismda kullamlan tibbi tani cihazlan yonetmeligi kapsammda tibbi
cihaz satis, reklam ve tanitim yonetmeligi geregince satis merkezi yetki belgesine
sahip olmahdir Bu yetki belgesi ihale dosyasmda sunulmahdir.


