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SAĞLIK BAKANLIĞI

rünriyn KAMU HAsTANErnni KuRUMU
Sakarya Ünversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı z 83529411-10l/1396
Konu : Teklif vermeye Davet (Doğrudan Temin)

Hastanemizin ihtiyacı olup ilişikte sunulan "Teklif Vermeye Davet ile Teknik
özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhate Kanunu'nun 22ld maddesine
alınacaktır.

09.11.2017

Şartnamede" cinsi, miktarı ile teknik
göre Doğudan Temin ihale ile satın

İtgili malzemelere ilişkin teklif fiyatlarınızı; proforma fafura kurum ait teklif mektu

Idari Şartlar:
l.Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.
2.Vereceğiniz fiyat idaremize tesIim fiyatı (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir.
1 |'Y*u FiYat araŞtırma mekiuplar 1.9./l!../20lİ S*trl.*bo,a kadar tr..ururu rlaştınlmalıdır.4.Marka ve Teslimat süresi belirtilecektir.
5'Varsa; teklif edilen malzemeYe ait UBB KODU mutlaka belirtilecektir. Tekliflerde firma tanımlaytcı numara ve bayi tanımlayıct numarabelirtiIecektir. Tekliflerde vergi numarası belirtilmesi zorunludur.
6.ödeme 

:n 
g:i. 

J50 ( VüZgİti) gü; İç.;rİ;;; y-ap,lacal.tır.
7,Idaremiz teklif edilen fiyatların niticesine gore numune isteyebilir.

İ; ,İ,lİİTlİİİ*İİl-r:ğ!İ*j,}ı ""ı"".,İJ" "l.ayıp; 
malieme seçiminde verimıiıik, kaıite, maızemenin nevine göre satış sonrası hizmet

;;r'J,ff];rffi';Tİ*Tiı'ff,HffiHtrirr.hİİ;;il:x;iş:;;:fl,..trilllo., veyüut stok yok ibareıi ve kaşe imzaıı dönüşıerin
l0,Teklif veren firmalar tekıiiettikı;i ,"ır;;;;'t'.';il;ffi.r. il;"uoiougunu kabul etmiş sayılır.
İj,nİ}ffi.lffi'.',lJJ;j;ff;'"'"'"Y- ;;;;üu 

"uy.n. nlu uş'**rdi maızemenin i;i;ii;;rr.eye uygunıuğu muayene kabuı
l ?. 9:ern görü lmeyen mal zemeleri n al ı m ı yap ı lmayacaktır.
t 3'Hastane YönetiliciIiğimiz.firmanın tetnit Şa'tnameye uygun teklif vermemesjlden d_o]ayı hiçbir hukuki sorumlu,uğu kabul etmeyecektir.
l4'TürkiYe Kamu Hastineıe'ı xurumu üailri#Jı" r,.-, ıat- vro,r.,ı,g,n, nzı.oz.io'ı-i'tariiie ısoızol3 sayılı yıvısına istinaden
TITUBB üzerinden barkod eŞletiriı';i;'il'y-;iİ""" yi-?;;.;l-i,İ.uı.uri"".o", t.y""tı-- aogu.ut zarularrıicu edilecektir.

veya
vermeniz rica olunur.

TEKLİF VERMEYE DAVET
(Doğrudan Temin)

^y

ullanarak fiyat

)
ııl çor
rlıetler Müdür yrdffi

S.No Malzeme/İşin Adı UBB KoDU Miktarı Birimi Tes. Tarihi Birim Fiyat
TL

Toplam Fiyat
TL

l KAN GAZI TESTI
(PAo2,PAC02,PH,HCo3) 7.500 Test

ToPLAM

Fİ"gr3İpöHifll'^?+fffi!fh1i3"3]iftL;o,"o,ma Birimi AdapazarılsAKARyA (Merkez Kampüsü)(Dahili: ) ı6ı4 dlElİı,i:İffi;İ,';İ^ 
Faks: 0264 27567 40"E-mail : Doğrudan temin için: sealıaogruOantemin@gmail.com
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,iJT,,r_ _ _saĞr,n< n.c,KANLrĞr

s",.u_"ff MNıU EASTANELERi KIIRUMU

"i,*"iild;*ffH#t,,iil,;.,'1Rşşiiil:*1xTııarvrrsİ

TEsTLER

cirrazıana air rtrxir öznııikıtnı
] . Sayı ve dağılımı ile istent

antikoagülanlı ,un. kuna.] 
hasta sonucu bazında test sayt

,l"ff ;lH}:ir,,H[iil'i:i,.löİ[.;ffii*iİ,lr,n,f 
"+:-Ti'lf :.'"THf lİJ}":ililtr

, ;,,1in:iT*İi?##ılİİ[li:::: 
gazı çaiışabilmeliJi, «up;ııe. tiipı.rin ücretsiz sağlanınası ihaleyi

'.r" ,u.rİ 
'lr*,'*.''"",,ü" her numune icjıı F,o^

,l:l,r:,*.,.,",i.ji,,İ",lİ11 " 
o"e"-;#'# :,".'",ffi,";|:iöTö:t,ff:İr}i,ffi::.ff;

, veüa cihaz num,,,;r,;';:;.1:r:,,r'iii,İll,J,i'"''esi ile otomatik n^'" ,.*i,c, i;."iİ]i.r; vupuuıır"ıız+. llhazlann hafızası bulunmı

. ,ıl:,o|o| 
,,,,,.,;#;;;;;İ:İTJ'rlİ::,T|,j;i}ilH 

il}]lİ::llr,,ıonü saati hasta adı ve hasta'İ}h'i,.,,;:,ff 

Ş[it:j, jiTff ff li*ffi g:}i;PHHi"*'i]ı*{#^."-

*;**İ*-***ttru..**-
j |?i::,T]*];;lYJ:]1,;:i 

olarak aıgııamaıı," u,ir,,",r,'*.ıi velveya,:.ffi 
:*:f[r*:t#i:-1",ilff 

}jiru:;}*;l*;1,"#,1,;:y":;"*ffi 
;:;

l> ,4pl
Ij

HASTANELER

İ},ı.tg*HijitffdiÇf iş:tı":,;,ıt

n*şt*fiiffi
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İ Ş,.ffi r:,,l,T:*:*X.'Ş_İllİerek 
numune. verilmeli, co-oximetre ve iıave parametreıer için ayrı ayn

9' Co-oximetre ünitesi hemolizağon Yup,,uau, u"ya ultrasonik ses dalgası kullanarak tam kan i,e ölçüm
]ffi1,'ft,l:U',trff}iÇin herhangi u; *,ti'tr" o" timyasaı kJıanmamil,;:';;;,. bu özeııiğe

]9 İ'n-'.".,: biltiln elektrotlarının bakımı kolay olmalıdır.
l l 'lnaleyl alan f.rma kan gazl enjektörlerini (kuru heparinIi. steriI, elektrolit seviyeleri dengelenmiş, liryı:m_

İ::H.'il1},[#;hl:;f}i:? * k;,,i;; il;;'(;o ,ooı i"o",.,, -*r"ö*; Enjektörıerin
l2'Cihazlar Türkiye genelindeki şebeke gerilimine 220Y / 50 Hz uygun çahşmahdır. Cihazla birlikte en az ikisaat çalışmayı sağlayacak kesintisiz giiç kaynagı ,".iır.il ,.yu cihazın kendi akü sistemi olmalı ve cihaz

_ _ 
24 saat devrede kalıp bu siire içinde rum acii aniırı... 

"'"*p 
,..."ıia;..

]:Şlİ',iT-|*J,':il,""#*:ffur;**ffirl*;ri, 
sıcaklık değişiklikleri, elektrik voltajı vs

14 Cih.azlar,sözıeşme İ;İ* r*rı itibariyıe ı0 (on) yaşını ,"n,n]l!İ*.l""nÇ 
düzeItmesi YaPabilmelidir.

lS'lhale dönemi iÇerisinde ilgili uzmanlar 
'","r,ni*-ıı,İı"''test mlı<tarıa. veya top1am ihale bedeli esasalınarak otomasYon sistemi üzerinden a"g"ı"na,^" 

-|up,İu"ut 
," otomasyon üzerindeki testler ihaletoPlam bedeline u,aŞana kadar irma ücretiiz kit ;",;'J';"brl ve taaııııiıt 

"aecenin. ir'iur,r,u. ,,*r,,uzmanlarca yıI içinde belirli periyodlarla hesapı"",i ı,-uj- p*i parti de talep edilebilecektir.l6'Cihazlar otomasyon sistemine dAhil edilecektir. 
',ui".,"rilro."syon 

sistemine d6hil edilmesi (yazılım ve
:lteflas_yon 

işlemleri) sağlık tesisinin rnYS n.rnuun,n_ 
"ll,,

, _ 
(özel kablo, uiıgi*v* ,t j-.",,"..,.. İJ a",,ı ffiİ;;JffirlT*-J::' dolaYı gereken malzemeler

17 'Cihazlar iÇin teknisYen Ve Yoğun bakımlard"a o"ı,İr"^ ı,l,nui."ı" re.cn az 3 gün boyunca firma tarafından
. ^ 

eğitim verilecektir. Eğitim sonucunda da sertinl.u uoll"""ttl..
] 8._Cihazlara ait ar;z:a durumunda t-unn ,..l, 

'';;# 'bi|dirimi.akip ed.n ız .luİJ".lr;n de arızayamüdahale 
"o,,r':İT,n 

.: gün 24 saati ulaşılabilir olmalı,
getiri|meli ya da yeni bir cihaz konuşlandınlmalıdır. ıelı ve cihaz 24 saat iÇerisinde de çalışır hale

KAn* GAZI CİHAZLARI i( .

ı. r.tı;ilaiıl}f,ffi;);"r,^. "-LAü\-ILACAK REAKTİFLERiN Öztrr,ir<r,nnİ
uyumlu olmalıdır. ,*;,l'u "' 

(bundan sonra "kit" olarak, ifade 
"oı*.ıa"l""ı.İt"İlen cihaz ile tam

^ 
tarihi,serinum".*,';';;;'"'üretici firmaya ait oriiinal 

"tiı,.ti t"ş,ruİİ 
"İffi;#'. son kııijanma2. Teklif ediıeceİ;;;;jİ'" IoŞuIlan 

belirtilmiş olmalıdır.

n.*r; o""n"İ'*İİ,İ':: kağn ve kartuŞu, * - u' 
'::l,",''_(asidoz,. normal ve alkaloz durumlarını

c'nünde bul unduru ;;' ;;İ'İlTyon,le 
b1| ım solüsyon ıar

, periyotıarda *;;i;,;.#"To'"'i,uıl*iii",;;"#J'il İr:iT'*:İ§!|.İ,t,TT,Ti]i"'.}',",.,:rü
J. Kan gazl cihazlarından lr". l,;,,'r,_ -.,_,..,.in-L. iıgİİı-a;;;;; ffi"'j'l,'Çin 

günlük en az 2 (iki)
sorumludur. lanıldığı sürece ı.ru lrt"muı 

seviYe|i intemal kontrol takihi yapılacaktır.

4. Firmalar tekliflerinde 
"ihur 

ru ı.;rı^'",_ __ " 
" llıtçmaı kontrolleri ücretsiz aksatmadan getirmekle

_ hangi prensipıe;;;;;r,;ff 
;:^Titlerin 

üretici firma isimıeriı
). Lühazların tekıik özelliklerink 

olarak belirtecek,..ol.'"""''"''' kaÇ testlik ambalajlarda olduğunu. kitlerin
menüsünü, arnbalajı içindekiı' 

cıhaz iizerinĞ kullanlma alına

, [jiİ}*jtiT#İ İ[:::: 

kit erin sak ama *;;;;;;;llfJ:lTJ;f,'jfi 
il:'."J:l,#ff#Tff::

, il ; ;;";,,-H[,İ T:l, J,i#;l,x:T:iH :#i İ"J,:ılgllı uzmanlaıtn miadından n,"" ".,)].i',']i" _ıilbaren en az 6 4. ,IE\ 
", "İ;;;;:^|'- 

ö:züeİme süresince

fi,:.Jffi #.*fl 
.Hff}#*şttş**,ı**şffi

T.c.
sAĞılx EA!

_ sA(AnY^
EGlİiM vE AFa
Yrd. ooç. ijr. H



3
7' Kitler ve kitlerle ilgili standart ve kontrollerin hatah sonuç verTnesi durumunda bu kit, standart vekontroller firma tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

: !:rH5}rT[,:,:'.,,ji İİİ"trffii#İHt*1;:."* zarannm en a?Aindiri ımes i için test §aytst az
9' Firma kitleri uznan elemanı ile birlikte laborafuvarlara göndere rek cihaza,adapte etmek zorundadır.lO'İhale dönemi sonunda ilgili birim sorumlulan tarafindaİ ihale test miktarlan veya toplam ihale bedeli esasalınarak otomasYon sistemi üzerinden değerlendirme yapılacak ve otomasyon üzerindeki testler ihaletoPlam bedeline ulaŞana kadar firma ücretsiz ııit getirmeyi kabul ve taahhüt edecektir. Bu kayıplar ilgilibirim sorumlularınca Yıl iÇinde belirli periyodlarla ır"rupıun,p firmadan parti parti de talep edilebilecektir.l1'Cihazların kurulum - validasYon u"İitiri sırasında hu..*urır, iıe cihaz u.*r, sırasında harcanan tümkitler fi rma tarafından ücretsiz karşılanacaktır.
l2'SözleŞme süresince firma, SÜEAH Merkez kampüsti Acil Laborafuvarında kurulacak kan gazıcihazı için

ll[:İffiXJ;:r- 
tercih edilen bir "Dış Kalite Kontıol programı" iıe iıgiıi tiim işıemıeri ücretsiz oıarak

i

7.ci
saĞı-ıx gCKAuııĞı

.SAKARvA üılvensitesi .

:Ğitiır v: ınısrıÖıiı xiİİİıırsl. Yıd. Doç. Or. ırıJr,lı\rt:{aİİ-d
Biyokimyz l.ır. idjıi }.orlmlus, 

-

vii,i..i..|s. lıf , {ıı |z
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