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-Fiyalar KDV Hariç olarak vcrilmelidir. Malzemeleriı Maıkası vela Özelliği mut|aka belirtilmelidir.
,UBB sorgulamasına görç en düşlık 3 reklifbaz alınacakılİ. sGK ÖdenirÖdeımez ıekliflc belirti|ecektir.
-sUT kodu belinilmeyen tekliflğr değerIendirmc dışı bııakılaca.lıır. Pakete dahil olup olmadığı tek|ifle beli.tilğcektir.
,SUT fiyatınü aŞan teklif'le. değerlendirmc dışı bırakıIacaktır. Ödemeler muaycne kabul §onrasü 1-3 Ay aıasındadır.
-SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda 1rlklcniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talcbinde
bu lunmayacaktlr.
-SGK Ödeni.ödenmez
-Pakete dahi!di./dahil değildir
-Tanımlayıcı Firma bilgisi olmalı ve teklifbirlikte SGK Sorgulamam sisteminin çıktlsı teklifile birlikte verilmelidir.
-Teklifformunda bc|inilmiş olan SUT Kod|arı ve UBB Firma Tanımlayıct No €şleşmelidi..
-Teklifve.cn istckliler 1ukandaki tlım maddclcri şartsE kabul euniş sa},ılacahlr.
Jdare No : 63760.38.32.00.0ı.330
-İdare Adı : Harran Üniversiıesi Aıaştırma ve Uygulama Hastaııesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

s.No Mal / Hizmet Adl sut
Kodu

Miktarı Birimi Birim
Fıyat

Tantmlaylcl Firma ve
UBB

1 PBA SENSÖR 1 ADET

2 süoı ınıq ıqoffiR-
TAŞIYıo

1 ADET

Genel
Todam(KDV

Haric):

Araşİrma ve Uy8ulama Hastanesi osmanbey Kampus0 ŞANLIURFA İnibal telefon: Tel.:0 (4ı4)344 u 44 Faks : 0 (4l4) 344 40 00
Doğ,rudan Tcmin iletişin : 0 (414) 3,ı4 41 78
İhale İlctişim : 0 (4l4) 344 4l 65-5810

Doğruda.rı Temin Mail : do!.rııdantemin@harran.edu.tr
Ihale Mail Adresi : satinalma63@hotmail.com

Son Teklif Tarihi: 23.I0.2018

'Tanımlayıcı İiıma bilgisi olmalı ve teklifile birlikte SGK sorguIama sist€minin çlkn§ı teklif ile birlike verilmelidir.
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BAsıNç sENsöR KARTı TEKNiK özeı-ı-iĞi

1. Baslnç sensör kartl hastane bünyesinde kullanllan Draeger marka Perseus

4500 model Anestezi cihazlarln orijinal parçasl olmalldlr.

2. Baslnç sensör kartı sistemden gelen baslncı cihaza uygun istenilen baslnca

ayar|anabilir olmalıdır.

3. Cihaz test aşamaslnda cihaznın balun basınç degerlerini ölçer Ve doğru ölçümleri

onaylar.

4. otomotik test Ve kalibrasyon doğruluğunu ölçmeye ve onaylalıyor.

5. Cihazdan cıkan basınç degerlerin doğruluğunu ve giden değerlerin basınç

ölçümlerini doğruluğunu ö|çer.

6. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numaftısı belirtilmiş olmalıdır.

7. Tüm parça|ar tek bir firma ürünü olmalldlr toplama parçalardan oluşmamalıdır.

8. Firmalar satmış oldukları ürun için tek yetki belgesi sunmalıdır

9. Üon tekli paketlerde bulunmahdır.

10.Ürünün ambalajı, üretici firma tarafından kapatılmış olup açıldıktan sonra ikinci

kez kapatllmayı olanaksız kllacak şekilde olmalı; ambalaj etiketi üzerinde ürunün

adı ve kodu bulunmalıdır.

11. Firmalar orijinal olduğuna dair cihaz|ann üretici Veya distiribütör firmadan
allnm|ş tek yetki belgelerini teklif ekinde sunmalldlr.Yetki belgesi bulunmayan
firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır,kalibrasyonu ve montajı yetkili
servis taraflndan yapl lmalıdlr.

12. Firma|ar satmlş o|duklarl ürun için tek yetki belgesi ile birlikte ilgi|i cihaz için son 3

yıl içinde alınmış teknik eğitim sertifikası sunmalıdır.

13. Ürunün ihaiesani alan firma ürünün cahaza montaj ve kalibrasyonu üstlenmelidir ve
yapmalldlr. Ürunün cihazda oluşturduğu herhangi bir arza durumunda anlnda
müdahale etmelidir. ihaleyi alan firmanln teknik servisini Verebildiğine dair
cihazlnln üretici veya distiribütör firmasından allnmış taahütname veya yetki
sunmalıdır.

14- Ürun cihazda kallcl bir zarar ve hasar bırakırsa , üretici firma teknak servisi
mevcut arızanln Perseus baslnç kartlna bağlı olduğunu belgelendirirse garantisi
dolmuş Veya dolmamış cihazların baklm,onarlm ücretsiz yapmayl taahüt
etmeIidir.
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1. Monitör taşıylcı kolu hastane bünyesinde kullanılan Draeger marka Perseus

4500 model Anestezi cihazların orİinal parçası olmalıdır.

2. cihaza uygun monte edilebicek yapıda olmalıdlr herhangi bir deformasyona

uğratmamahdlr.

3. Monitör ağırlığını taşıyabilecek uygun aparatlı olmalı ve yapıya sahip olmadır

4. Paket üzerinde firmanln adl Ve parça numarasl be|irtilmiş olmalldır.

5. Tüm parçalartek birfirma ürünü olmalldlrtoplama parçalardan oluşmamalıdlr.

6. Firmalar satmlş oldukları ürun için tek yetki belgesi sunmalıdır

z. Ürun tekli paketlerde bulunmalıdır.

8. Ürunün ambalajı, üretici firma tarafından kapatılmış olup açıldıktan sonra ikinci

kez kapatılmayı olanaksız kılacak şekilde olmalı; ambalaj etiketi üzerinde üünün

adı ve kodu bulunmalıdır.

9. Firmalar orijinal olduğuna dair Cihazların üretici veya distiribütör firmadan
alınrnış tek yetki belgelerini teklif ekinde sunmalldlr.Yetki belgesi bu|unmayan
firmaların teklifleri değerlendirme dışl blrakllacaktlr,kalibrasyonu ve montajl yetkili
servis taraflndan yapllmalıdır.

1o. Firmalar satmlş olduklarl ürün için tek yetki belgesi ile birlikte ilgili cihaz için son 3

yll içinde alınmış teknik eğitim sertifikasl sunmalıdır.

11. Ürünün ihalesini alan firma üünün cihaza montaj Ve kalibrasyonu üstlenmelidir Ve
yapmalıdır. Ürünün cihazda oluşturduğu herhangi bir arıza durumunda anında
müdahale etmelidir. ihaleyi alan firmanln teknik servisini Verebildiğine dair
cihazının üretici veya distiribütör firmasından alınmış taahütname veya yetki
sunmalıd ır.
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