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SAĞLIK BAKANLIĞI
rünriyn KAMU HASTANBı,nni KURUMU
Sakarya hi Kamu Hastaneteri Birliği Genel Sekreterliği
Sakarya Ünversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 83529411-10ll|228
Konu : Teklif vermeye Davet (Doğrudan

Temin)

02.|0.20l7

Hastanemizin ihtiyacı olup ilişikte sunulan "Teklif Vermeye Davet ile Teknik Şartnamede" cinsi, miktarı ile teknik
özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22ld maddesine göre Doğrudan Temin ihale ile satın
alınacaktır.

İlgili malzemelere
vermeniz rica olunur.

ilişkin teklif fiyatlarınızı;

proforma fatura veya kurumunuza ait teklif mektu

fiyat

TEKLİF VERMEYE DAVET
(Doğrudan Temin)

Müdür Yrd

Malzeme/İşin Adı
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l
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UBB KoDU

REGÜLATÖR VAKUM
HASTA ISITMA BLANKETİTAM BOY
YETİŞKİN

Miktarı

Birimi

l

Adet

6

Adet
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Birim

l,-iyat
TT.

Toplam Fiyat

Tl

ToPLAM

İdari Şartlar:

l .Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.
2.Vereceğiniz fiyat idaremize teslim fiyatı (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir.
3.Piyasa Fiyat araştırma mektuplar?.h.l .L?.l2O|7 Saat:(?:00 'a kadar kurumumuza ulaştırılmalıdır.
4.Marka ve Teslimat süresi belirtilecektir.
5.Varsa; teklif edilen malzemeye ait UBB KODU mutlaka belirtilecektir. Tekliflerde firma tanımlayıcı numara ve bayi
tanımlayıcı numara belirtilecektir. Tekliflerde Vergi numarası belirtilmesi zorunludur.
6.Ödeme en geç 90 ( DOKSAN ) gün içerisinde yapılacaktır.
'7. İdaremizteklif edilen fiyatların neticesine göre numune isteyebilir.
8. İdaremiz en düşük fiyatı kabul etmek zorunda olmayıp; malzeme seçiminde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış
sonrası hizmet ile ilgili kiterleri de değerlendirir.
9. Stok olmaması, koşulların sağlanamaması gibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz veyahut Stok yok ibareli ve kaşe imzalı
dönüşlerin yapılması piyasa araştırması yapıldığının belgelendirilmesi adına öneme sahiptir.
l0.TekIif veren firmalar teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu kabul etmiş sayılır.
l l. Numune değerlendirilmesi yapılmayan durumlarda muayene kabul aşamasında malzemenin teknik şartnameye uygunluğu
muayene kabul komisyonunca değerlendirilir.
l 2.Uygun göriilmeyen malzemelerin alımı yapılmayacaktır.
l3.Hastane Yönetiliciliğimiz firmanın teknik şartnameye uygun teklif vermemesinden dolayı hiçbir hukukisorumluluğu kabul

etmeyecektir.

l4.Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının23.02.20|6 tarih ve l96 l76l3 sayılı
yazısına istinaden TİTUBB üzerinden barkod eşletirilmelerini yanlış,hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan
doğacak zararlar rücu edilecektir.

Adres : Adnan Menderes Cad. Sağlık Sk. N1.193 K.l Satın Alma Birimi Adapazarı/SAKARYA (Merkez Kampüsü)
"Tel 0264 888 40 14 (SABİT) 444 54 00 (SANTRAL)
(Dahili: ) 1614 Bilgi İçin:ASUMAN ŞAHİN Faks: 0264 275 67 40"
E-mail : Doğrudan temin

için:

seahdogrudantemin@gmail.com

PEDıATRıK VAKuM REGüLATöRü TEKNıK ŞARTNAMEsı

1. Merkezi sistem bağlantı sistemine uygun olmalıdır.
2. Vakum regülatörünün aralığı 0-25 kPa olmaldır.
3. 0-160 mmhg aralığında vakum'a regüle edebilmelidir.
4. Vakum regülatörünün açıp kapatılması hızlı (ON-OFF) anahtarı ile olmalıdır.
5. Diyafram kontrollü Linear ayarı olmalıdır.
S. Ölç1.1mde +% 5'lik hassas ayar yapılabilir olmalıdır.
7. Vakum regülatörünün emiş akışı; 90 L/dk olmalıdır.
8. Vakum regülatörünün emniyet valfı ve partiküllerden yapı|an bir filtresi veya
hidrofobik bakteriyel ve virüs filtreli sıvı tuzağı olmalıdır.
9. 0 8 mm. Konik hortum çıkışına sahip olmalıdır.
10. Endotracheal yanı ayarlanan vakum seviyesinde kalabilme öze|liği olmalıdır.
1].. Manometre a6Omm rahat görülebilen skaladan oluşmalıdır.
12. İsteniIdiğinde prize veya raya takılabiIen, kolay

takılıp sökülebilme özelliğine

sahip olmalıdır.

13.Vakum Regülatör'ün açma kapama anahtarı ürünün yanında olmalı ve her
yönden açılabilir-kapanabilir oimalıdır.
14. Vakum regülatörünün boyutları 24O x 86 x 86 mm olmalı ve 360 g. ağırlığa sahip
olmalıdır.
15. Ürün pnomatik mekanizmaya sahip olup krom kaplı pirinç girişten oluşmalıdır.
yılgaranti ve 10 yıl yedek parça bulundurma
taahhüdünü yazılı olarak beyan etmelidir.

16. İmalat hatalarına karşı 2

YETİŞKİN

_

BLANKET YATAK

TEKNİK şARTNAI{ESİ

'1. Blanket yatak, ameliyat masası üzerine serilerek hastayı yüzeysel olarak
ısıtmak veya soğutmak amacıyla kullanılabilir özellikte olmalıdır.

2.
3.
4.

Blanket yatak; yetişkin (adult) hastalar için kullanılabilir özellikte olmalıdır.
Blanket yatak, non-wowen materyalden imal, hafif ve yumuşak olmalıdır.

Blanket yatak ebatlan: Adult için eni 60 cm (t5 cm) boyu 160 cm (t5 cm)
olmalıd ır.

5.
6.
7.

Blanket yatak, blanket bağlantı hortumuna takılmaya uygun o|malıdır.

Blanket yatağının, blanket bağlantı hortumuna bağlantısı kendi üzerindeki
su giriş - çıkış hatları ile olmalı bu hatlar üzerinde ay ayn klemp olmalıdır.
Blanket yatağına, su giriş ucunun ve su çıkış ucunun tespiti için blanket
bağlantı hattı konnektörleri farklı renkte (siyah ve beyaz) olmalıdır.
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