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Sıra No: 00389
Konu: Teklif Mektubu
İşin Adı: TüM SERVİSLER-TRANSPoRT VENTiLATöR DiSPoSABLE HASTA DEVRESi
Fiş Kodu :

Fiyalar KDV Hariç olaıak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidİ.
UBB sorgulamasina göre en di§ük 3 teklifbaz alınacaltır. SGK odenir/odenmez tek|ifte belirtiltcektir.
SUT kodu beliıtilmeyen teklifler değerlendime dışl bıİakllacaktır. Pakete dahil olup olrhadlğ teklifte belirtilecektiİ.
sUT fiyahİıt aşan teklifler d€ğerl€ndirme dlşt braktlacaktlr. Ödemeler muayene kabul sonrasl 1-3 Ay arasındadır.

SGK Tarafındaı UBB'den kaynaklanan kesintileİ durumunda yukleniciye ödeme yapllmayacak ve yük|eniçi hiçbir hak talebinde

bulunmayacaktır.
Teklifveren istekliler yukartdaki ttim maddeleİi şartslz kabul etmiş sayllacaktır.

Son Teklif Tarihi: \ t ,o5 . 2 g1 K

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve t9klif ile birlikte sGK sorgulama sisteminin çıktlsı teklifile birlikte veİilmelidiİ
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Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir
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YETlsKlN soLUNuM VE sENsöR DEVRELERiTEKN ir özrı-ı-ixı-gni

1. Newport HT70 model transport ventilatör cihazına uyumlu olmalı , ,.

2. Solunum devresi set halinde olmalı ve set içindeki l,er parçaltİ6Üİ İalzemeden imal
edilmiş olmalıdır.

3. Şeffaf başlığı ve ekspirayon akışını saptırıcı olan dışarı nefes veren şeffaf valfe sahip
olmalıdır.

4. Devre kalınlığı en az 20 mm uzunluğu ise en az 160 cm olmalıdır.
5. İçerisinde bağlantıların ve basınç kontrolünün yapılabilmesi için uygun hortum ve

konnektörler bulunmalıdır.

6. Hortumların boyu en az 1.8m olmalıdır.
7. Setler ayrı ayrı poşetlenmiş ve tek kullanımlık olmalıdır.
8. Son kul|anma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 5 yıl olmalıdır.
9. Ürünün akredite olmuş bir kurumdan alınmış CE belgesine sahip olması

gerekmektedir.

10. Kanserojen içeren ürünlerde, 07.06.2011 tarih ve 27957 sayılı resmi gazetede
yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygun olmalı gerekli ışaret Ve uyarllar
bulunmalıdır.

Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod
numarası, kodu ve ürün adının etiket üzerinde olması gerekmektedir

Doç,Dr.Mustofo SEVER
AcjlTıo t|zinanı
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