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ile Teknik $arrnamede" cinsi, miktarr ile teknik
maddesine gOre Do!rudan Temin ihale ile satrn

ilgili malzemelere iligkin teklif fiyatlarmra; proforma fatura veya kurumuntza ait teklif mektubunuzu kullanarak fiyat
vermeniz rica olunur.

T.C.
SAGLIK BAKANLIGI

TURIdYE KAMU HASTANELERi KURUMU
Sakarya Unversitesi Efitim ve Aragtrrma Hastanesi

Sayr : 83529411-10//1287
Konu : Teklif vermeye Davet (Do[rudan Temin)

Hastanemizin ihtiyacr olup iligikte sunulan "Teklif Vermeye Davet
Ozellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayfi Kamu ihale Kanunu,nun 22ld
ahnacaktrr.

TEKLIF VERMEYE DAVET
(Do$rudan Temin)

idarive Mi.rdUr Yrd.

Idari $artlar:
l.Fiyatlar KDV Harig verilecektir.
2.Verecef,iniz fiyat idaremize teslim fiyatr (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir.
3.PiyasaFiyatara5trrmamektuplar24.l0.20lT ll:00:00'akadarkurumumuzaulagtrrrlmafudrr.
4.Marka ve Teslimat suresi belirtilecektir.
5.Varsa; teklif edilen malzemeye ait UBB KODU mutlaka belirtilecektir. Tekliflerde firma tanrmlayrcl numara ve
Tekliflerde Vergi numarasr belirtilmesi zorunludur.
6.Odeme en geg 90 ( DOKSAN ) gUn igerisinde yaprlacaktrr.
7. idaremiz teklifedilen fiyatlarrn neticesine g6re numune isteyebilir.

bayi tanrmlayrcr numara belirtilecektir.

8. ldaremiz en duguk fiyatr kabul etmek zorunda olmaytp; malzeme segiminde verimlilik, kalite, malzemenin nevine g6re satl$ sonrasr hizmet ile ilgili kriterleri
de de$erlendirir.
9. Stok olmamasr, kogullarrn sallanamamasr gibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz veyahut Stok yok ibareli ve kage imzah doniiqlerin yaprlmasr piyasa
ara$trrmasr yaprldr!rnrn belgelendirilmesi adrna dneme sahiptir.
lO.Teklif veren firmalar teklif ettikleri malzemenin teknik $artnameye uygun oldulunu kabul etmig sayrlrr.
I l. Numune deterlendirilmesi yaprlmayan durumlarda muayene kabul aqamasrnda malzemenin teknik gartnameye uygunlulu muayene kabul komisyonunca
def,erlendiril ir.
l2.Uygun gdrtilmeyen malzemelerin alrmr yaprlmayacaktrr.
l3.HastaneY0netilicilitimizfirmantnteknikgartnameyeuygunteklifvermemesindendolayr higbirhukuki sorumlululukabul etmeyecektir.
l4.Turkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Baqkan Yardrmcrhlrnrn 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayrh y.vrsrna istinaden TITUBB
tizerinden barkod eqletirilmelerini yanlrE,hatah yapan firmalara yanhq eqleqtirmeden kaynaklanan dolacak zararlar rucu edilecektir.

Adres : Adnan Menderes Cad. Saghk Sk. NO.l93 K.l Satrn Alma Birimi Adapazan/SAKARyA (Merkez Kampiisii)
"Tel: 0264 888 40 l4 (SABIT) 444 54 00 (SANTRAL)
(Dahili:) 1614 Bilgi igin: FAHRIYEASLAN Faks: 0264 275 67 40"
E-mail : Doprudan temin igin: seahdogrudantemin@gmail.com

Birim Fiyat

NEBULIZATOR - UUUI OIFIER,
YETI$KiN, VENTILATOR iLE uyuMLU
NEMLENDiRiCi r HUVTOTFiER (STCAK
BUHAR)



Nemlendirici hasta devresindeki yo$unlagmayt onlemek amacryla hasta hortumunu da igeriden
tsttabilecek tertibata sahip devreler ile gahgan ve tst 6lgUmUnU hem humidifier ghamberr
Uzerinden hem de Y pargasrndan yapabilen iki adet rsr sensOrU (veya iki sensdrlU rsr probu)
olmalrdrr. Ayrrca nemlendiricinin rsr olgUmUnU hem nemlendirici kapagr Uzerinden, hem de Y
pargastndan yaprlabilen iki adet tst sensorU (veya iki sens6rlU rsr probu) olmalrdrr.

Nemlendirici, gaz srcaklr$rnr devamlr olarak g6steren bir gostergeye sahip olmalrdrr ve gaz
stcaklt$t nemlendirici tarafrndan otomatik (servo kontrollU) olarak yaprlacaktrr.Nemlendirici
cihazr aktif olarak akrg miktarr veya aktif uygulanan nem yUzdesini ekranda gosterebilmelidir.

Nemlendirici cihazr kullanrm kolayh$r igin a$rrlr$r enfazla 3 kg olmahdr.220 V 50-60 Hz +10
gehir gebeke gerilimi ile gahgmahdrr.

Nemlendirici ekranl en az 4 digit ,her digit en az 14 segment LED ekran olmalrdtr.

Nemlendirici cihazr en az 150 W kapasitesinde olmalrdrr.
invaziv ve noninvaziv olmak Uzere iki ayrr modu olmalrdrr.
Cihazda bulunan bir fonksiyon sayesinde rsrtrcr tel bulunmayan devleler ile galrgmaya uygun
bir galtgma modu bulunmalt ve galrgma esnasrnda rsrtrcr tel voltajrnr ve alarmrnr
kesebilmelidir.Bu modda optimal srcakh$r sa$lamak igin sUrekli olarak rsr problarr ile 6lgUm
yaprp srcaklr$r stabil tutabilmelidir.
Chamber ve hava yolu srcaklr$r ayrr ayn ayarlanabilmelidir. Bu sayede hava yolu tstst ve

chamber stcaklt$t ayn ayn ayarlanarak istenilen srcaklr$a ve nemlilik orant set edilemelidir.
Cihaz otomatik servo kontrollU olmalr bu sayede set edilen srcaklrklarda sUrekli olarak sabit
tutabilmelidir.

10. .Cihazda iki farkh noktada tst OlgUmU olabilen rsr probu olmah Chamber ve hava yolu srcakh!t
istendi$inde ayn ayrr ekranda izlenebilmelidir.

ll.Cihazda ekran kilitleme ve kilit agma fonksiyonu olmah bu sayede ekran hangi srcakllgrn (

Chamber veya Ainruay srcakh$r) g6sterilecegi set edilebilmelidir.
12.Cihaz devre ba$rmh olmamah bu sayede her set ile uyumlu gahgabilmelidir.
13. lst probunun gift tstttctlt devrelerle gahgabilmesi igin her cihazla beraber giftli rsrtrcrh kablo

verilmelidir.
14. Nemlendirici cihazrnda en az aga$rdaki alarmlar mevcut olmalrdrr.
. lsr probu anzasr alarmr
. inspirasyon rsrtrcr tel alarmr
. Ekspirasyon lsrtrcr tel alarmr
o YUksek -Algak hava yolu srcaklrk alarmr
. Havayolu srcaklrk yUksek alarmr
o Havayolu srcaklrk dUguk alarmr

15. Teklif edilen cihaz hastanemizde kullanrlan mekanik ntilator cihazlan ile tam uyumlu
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galrgmalrdrr.
16. Nemlendirici cihazr ile

uyumlu lsrtrcr tel ara kab igin
robu, gift rsrtmalr devrelerle



17. Saglrk
18. Teknik

h$r UBB kaydr olmalrdrr.
olarak 2 yrl garanti yedek parga igin 10 yrl garantiri ormalrdrr.


