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rünxiyB KAMu HASTANErrni KURUMU
Sakarya Ünversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı :835294ll-|0lll9
Konu : Teklif vermeye Davet (Doğrudan Temiır)

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

İlgili malzemelere ilişkin teklif fiyatlarınızı; proforma fatura veya kurumunuza
vermeniz rica olunur.

TEKLİF VERMEYE DAVET
(Doğrudan Temin)

+t
03.01,2018

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

fiyat

Müdür Yrd

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

TL
Toplam Fiyat

TL

l
ENJEKTÖR UCU l8G (PEMBE)
DiSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 25000 Adet

2
AMBU (PVC) SET YETIŞKIN
DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 500 Adet

3 ASPİRASYON SONDASI No: 14 25000 Adet

ToPLAM

ldaıi Şarttar:
l.Fiyatlar KDV Hanç verilecektir.
2.Vereceğniz fiyat idaremize teslim fiyat (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir,
3.PiyraFiyatuaştımamektuplaı04,01.20l8 l5:00:00'akadarkmmmmulaştırılınalıdır.
4,Mrka ve Teslimat süesi belinilecektir.

b€linilmesi zorunludur
6,Ödeme en geç l 50 ( YüZELLİ ) gün içerisinde yapılacaktıı
7. İdaıemiz teklifedilen fiyatlmn neticesine göre nuınune isteyebilir.

belgelendirilmesi adına öneme sahipıir.
l0.Teklifveren firmalar teklifettikleri malzemenin teknik şartnameye uygın oiduğunu kabul etmiş sayhr.
l l. Numıme değerlendirilmesi yapılmayan dmmlarda muayene kabul aşaınasında malzemenin teknik şartnameye uygıınlu$ı muayene kabul koınisyonunca değerlendirilir.

l2.Uygun görtllmeyen malzemelerin alımı yapılmayacaktır.
l3.Hastane YönetiliciIiğmiz fimanın teknik şartnameye uygun teklif vermeınesinden dolayı hiç!ıir hukuki somluiuğu kabul etınel,eceklir.

yanhş,hatalı yapan fimalara yanlış eşleştirmeden kapaklanan doğacak aarlar rücu edilecektir,

Adres : Adnan Menderes Cad. Sağlık Sk. N1.193 K.l Satın Alma Birimi AdapazarıiSAKARYA (Merkez Kampüsü)
"Tel: 0264 888 40 l5 (SABiT) 414 54 00 (SANTRAL)
(Dahili: ) 1625 Bilgi İçin: SERDAR C. Faks: 0264 275 67 40"
E-mail : Doğrudan temin için: seahdogrudantemin@gmail.com



s.No MALZEME ADI BIRlMl
l ENJEKTÖR UCU 18G GEMBE) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) Adet

ENJEKTOR UCU DISPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)
18G (PEMBE)

ı. İgne ucu ve biçimleri uluslar arası standartlara uygun renk, ölçü ve biçimlerde olmalıdır.
2. steril kullanıma hazır olmalıdır.
3. Her marka ve numaradaki disposable enjektörlere uygun olmahdır.
4. Medikal polipropilen ve paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
5. Konik bağlantı eğimi %6luer olmalıdır.
6. Renksiz polipropilen kılıf içinde^olglalıdır. 
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u",l;,"o",iİ},trTth{t a tarihi, lot ""öi;,J§[ffi*y Ürtın Ulusal Bilgi

s.No MALZEME ADI BIRlMI
", AMBU (PVC) sET YETI§KIN DIsPosABLE (TEK KULLANIMLIK) Adet

AMBU SET YETİŞKiNlnisnosaBLE) TEK KULLANIMLIK

TEKNİK ŞARTNAMESi

1- Ürün medikal PVC 'den üretilmiş olmalıdır.

2- Ambu maskesi hastaya uygun anatomik yapıda olmalıdır.

3- Oksijen ti.ipüne bağlantı hortumu ve oksijen rezervuar torbası içermelidir.

4- 3 ( üç ) adet airway ve 1 adet ağız açacağı bulunmalıdır.

5- Ambu cihazı kullanımı ve teknik özelliklerini anlatan kitapçığı olmahdır.

6- Set kapağı üstten açılabilir özel şeffaf çanta içinde olmalıdır.

7- Basınç kapasitesi yetişkinlerde 60+ / -10 cm. M0 olmalıdır.

8- Ambu balon kapasitesi yetişkinlerde l500 / 1350 ml olmalıdır.

9- Oksijen rezervuar torbası kapasitesi yetişkinlerde l500 / l350 ml. Olmalıdır.

l0- Yetişkinlerde mx45 nefes / dakika olmalıdır.

l l- Oksiien konsantrasyonu rezervuar torbası ile %99 ' dur. Rezervuarsrz ise yetişkin ve

çocuklarda oZ 45 olmalıdır.
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S.No MALZEME ADI BlRlMl
-, ASPIRASYON SONDASI NO: 14 Adet

1. AsPİRAsYoN soNDAsI (No: 14)

2. Tek tek (çift poşetli) paketlerde, steril, şeffaf olmah ve PVC den yapılmış olmahdır.

3. Uçları açık yan delikli ve atravmatik (Sondanın ucu açık ve 45 derece açılı olarak kesilmiş olmalı)

olmalıdır.

4. Bolutları kolayca tanımlayan renk kodlu konnektör kısmı olmalı. Konnektör kısmı konik şekilde

(female olmalıdır) ve renkli PVC den yapılmış olmalıdır.

5. Üzerinde imal ve son kullanma tarihleri olmahdır.

6. Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl, miatlı olmahdır.

7. Bükülmeye dirençli kolay yerleştirmeyi sağlayarı sertlikte olmahdır.

8. Sondanın uzunluğu konektörden itibaren 50-60 cm olmalıdır.

9. Sondanın uç kısmı haricinde düşey olarak deliği bulunmalıdır.

l0. sondalar tek kullanımlık olmalıdır.

l 1. Sondalar nontoksik ve apirojen özeltikte olmalı ve oral - nazal kullanıma uygun olmalıdır.

12. Ucu çam ağaç, aspiratör hortum ucuna uygun olmalıdır.

l3. uç klsmına yakın çapraz yerleşmiş doku emilimini önleyen iki yan delik bulunmalıdır.

14. Malzemenin UBB'de kay|th olmasl, T.C. Sağlık Bakanllğı tarafından onayll olması gerekmektedir.
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