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-Fiyalaİ KDv Haİiç otarak veriImelidir. Ma|zemelerin Markasl veya ÖZelliği mutlaka b€linilmelidir.
-UBB sorgulamaslna göre en duşuk 3 teklifbaz almacaktlr. sGK Ödenir/Ödenmğz tekliftc b€lirtilecekti..
-sUT kodu belinilmeyen teklif'ler değerlendime dtşt blrakllaçaliıır. Pakete dahil olup olmadlğı tekline belinilecektir.
_sUT li}atlnı aşan ıeklifler dcğerlendirme dlş! btrakılacakur. Ödemeler muayene kabul sonrasl ı-3 Ay araslndadır.
-scK Taraf|ndan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapllmayacak ve yükl€nici hiçbir hak talebindc

bulunmayacnklr.
-sGK oden irlodenmez
-Pakete dahildir/dahil değildir
_Tanım|ay|cı Firma bilgisi olmalı ve teklifbirlikte SGK Soıgulamaıı sisteminin gktı$ tğklifile birlikte veıilmelidir.
-Teklifformunda belinilmiş olaı SUT Kodlan ve IJBB Firma Tanımlayıcı No eşleşmelidir.
-Teklifvercn istek!iler yukarıdaki tüm maddeleri şaİtsız kabuı etmiş sayt|acaktır.

-İdare No : 63760.38.32.00.01.3 30
-İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

Son Teklif Tarihi:Ib. o} .e_or K J "^ot O q \ 1n

*TaJılmlaylcı firma bilgisi olmalı ve tckıifile birlihe sck §orgulama sist€minin çıktısı teklifilc birlikte verilmelidir
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Toplam(KDV

Hanç):

ihale Mail Adresi : satinalma63a hoımail.com

0 (4t4) 344 40 00Adres: Araşt|.ma ve Uygu|ama Hastanesi osmanbey Kampüsü ŞANLIURFA
l)oğrudan Temin Mail : dtıpruılanıcmin ri harmn,cdu.ır

lnibat ıetefon : Tel.: 0 (4l4) 344 44 ,14 Faks l

Doğrudan Temin iletişim:0 (4l4) 344 41 78

ihale iletişim : 0 (414) 344 4l 65-58|0

: Kadın Doğum Hastalıkları-Cihaz Alımı
: Teklif Mektubu
: 29El3
:00533

25.Ylt

S.No Mal / Hizmet Adı

:

:



l. Cihaz son tekıoloji uıunü olup miko kompıesör veya sessiz kuru tip motorla çalışarak fizyolojik bir sağıma imkan
sağlamalld[.

2. cilıaan 3G{0 devir / dk arasında ritim ayan düğpesine §üip olmalı, bu ayaİ tek biİ diığıneden saat yöniınde
ilcrletilerek yapılıınh&r. Bir dakika içeıisinde minimumda 30, maİsimumda 60 devir ve 30-60 devir/ dk aratanıd8
da kullanıcıya göre ayarlabi|eo ritni, §8ğltk persoİıeılcri ve hekimlere yapllacak demon§tra§yonu ile uygulamatı
olaraL gdstcrilccelİi..

3. Cihaz 30-275mnHg (t 0/ol0) anlığında vakum gfuğD€ sahip olmalıdır. Bu vakun gücünün öıçüm aleti olan
manometre il€ minimum, mak§imum ve araıardaİi basınç aıalıklannın tek bi. dİığmeden §aat yöniindc ilerletilerek
§onuçıan gösteriımeli, biİebir sağltk p€r§oneılcri ve hekimlere dcmonsEasyonu yapllmalıdıi.

4. Cihaaı açma / kapama düğıesi aynı zamanda vakum ayan yapabilmeye olanak taoıyaı yaptda olmalı, cihazın ön
poeıiod! bulııonalrdır.

5. cüazda §ül §ağtrn setleİinin oturacağı orjinal set }uvalan otıahdlr. Bu )Tıva sağtm §etleriniı koruıabilmesi amacı
ile pistolun arkasında, cihazın arka böliirniiaç d€Dk geleı bir alt basaıBakta kooumlaloış oLmalıdır.

6. cihazıo Piston si§temi cihaz dışında konumlandırı|rnış şekilde göriiaiir yeriıde olmalı ve gerektiğind€ teknik de§tek

olııadao çüarılabilıneli, yüanarak temizlenebilmeli, bu pi§tona oıası süt yads sıvı taçnalanoda ıisk|i bulaşıcı
enfek§iyonlalı engellemek amaçr ile dezEofekte işlemi uygulan8bilir okıalıdıı. sağhk p€.§ooelleri ve hemşirelerle
yapılaçak dçmoDsEasyoDu ile bu piston sistcmi uygulamalı olarak gösterilecekİ.

7. Cihaz enoji kablosu cibaz kasasına monte edilrıiş ya da sökülüp taiılabilir şekilde olmah, cihaz laşınabiliı
olaçağındm mutlak surEtte cihazda kablo s8r!m yuvı§ı /l@nalü yo da aparaa bulunmaltdıI.

8. cihazın t8şınabilir gövdc ağlrlığı kolay taşıma rahatıtğü §cbebi iıe 3 kg geçmcmelidir.
9. C|baz220-240V şebeke c€reyan ile çalüşmahdır.
l0. cihaz §essiz çalışmalı, vibrasyonsuz olmaİ, Jynı zatnaoda yum§ak bir vakum ile sessizce emme yapmalüdrr.

l t. cihaz yoğun kutlaıımlarda ısıDDamahd[.
12. cibazuı op§iyonğl olamt tekerlekli ve / veya duv8fa monte aya& bulunmalıdır
13. cihaz kliııik biİ tip cihaz ol.nalı, cih8zın klinik tip oluşuıu de§teklcyti, üniversitcle.den birinin yapmış oltfuğıı,

üerindç cihazın markası belirtilmiş olacak şekilde en az bir yayını veya klinik çal§rnası ihalç dosyasıoda yer

al!ıı hdır.
14. cüaaİ ithalatçı veya üıetici iırmasındı elı az l (bir) çalüş8 n T.c. sağltk Bakanlığı onayh 'Eınzi.m€

Da4$manhğ| se.tifikası' olmalıdır. Böylelikle aııe sütiiniin §8ğılrnası, aynl zananda cihazın emzirmeylc birlikte
progr.mlandtnlaıak kullanımı, sağım süreleri, a.n€d€n anneye faıkhlık gösler€bilec€k pompa güçl€rinin
ayarlanmast, aı!ıe §ütii saklanması ve bebeğe ve.ilmesi gibi temel konulaıds hsstane güıcel yaıdım alabilçcektir.
Bu seıtifika ihale dosyasında §unulmalıdt..

15. cihaza ait üretici veya iüalatçt firmaıtn güncel tarihli Teknik Hizrrıet Yeterlilik Belgesi buluımalı ve bu belge

ihale dosya§lnda sunulmalıdır.
16. cihazt ithal eden fınna ihale dosyasında orijinal baskılı kataloglaİn srmmalıdlr. Bu cibaz kıtaloglaİında yazan

biğilcıio ıcknik şaİınaınedeki bilgilerle bircbif örtüşmçŞi zorualu o|malıdıi. Biiebiİ kataloglaİ iizçfindc

şa.tnamedeki maddele,€ gö.e işaİstl€me yaPı|mahdır.
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