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Sağllk Araştlrma Ve Uy9ulama Merkezimiz ihtiyacl olan aşağlda cins miktar ve özellikıeri belirtilen malzemelerin satlnaılnmaslna ihtiyaç
duyu muşlu..Proforma fat!ranln aşağüdaki şart]ara göre düzenlenerek satlnalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim,

1,Tekliflelin yaz il olmasr,
2-ihale dökünranlnln tamamen okunup kabu1 edildiğinln belirtilmesi.
3-Tek]lf verilen malzemelerin teslim sarelen, barkod numarasJ, markaları ve ambalaj şekillerinin yazllmasl,

4-TL (Türk Lirasl) olarak fiyat Velilip,birim fiyatlallnln lakamla ve yazlyla yazılmasl
5-Üzerinde kazlntı,silinti,düzeltme bulunmamasl,
6-Ad,soyad Veya ticaret unVanl yazülmak suretayle

yetkala

kişiıerce imzalanmlş olması,

FAKs mesajlnın bir açlklama ile göndelilmesi,
8, Ma]zemeler lgi] firma yetkilis]nce depoya teslim edilecektir Kurum
7-Teklif Verllmeyecekse

kesinlikle kabul edilmeyecektir.

bilgisive izni dlşlnda kargo ile yapllan malzeme,fatura,irsaliye tesIimatlarl

9- Teklif Ver en malzemelerın, idalenin kesin siparişine müteakip teslim sü.ele.lnin teklif mektubı-ında bildirilmesi

bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir,

zorunludu.Je§lim 5üresi ve opsiyon süresi

Önemli 1o-Teklif edilenkalemT,c. ilaçveTlbbi cihazUl!sal Bilgi Bankaslna (TITUBB) kayltll ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalldır. Allma
çikllan her kalem/kalemler lçin aytl ayı TiTUBB da sağllk Bakanll§l taratlndan onaylü olduğunu gösterir, Ulusaı Bilgi Bankasl anternet sitesinden allnmlş, llaç
Ve Tlbbi

cihaz Tanlmlama Formunu teklif zarfı içinde sunacak|ardlr,TlTUBB na kayttll Ve sağllk Bakanlığı talaflndan onayll olmayan kalem/kalemlere ait

lekliflel değerlendirmeye allnmayacaktll,

Önemli 1,1-Teklif edilen her kalem lçin, ayn ayrl tek f

tarihü itibariyle teklif Vermeye yetkili

ithalatç, tedarikçi Veya bayi oldüklarlnl gösterir, ulusal Bilgi

Bankasr nlernet sitesrnden allnm ş. Ana Bay Bilg Form!nu teklifzarfl çünde sunacaklardla
0nemli 12- Fi yat teklif cetveline teslamat süreleri mutlaka yazllmaildlr

TEsLıMAT süRESi,uBB KoDu,MARKA BELiRTiL[4EYEN TEKLiFLER DEĞERLENoiRME Dlşl
oLAcAKTtR,TEKLiFLER slRA NUMARAslNA GöRE VERiLMELiDiR.
o0 90 ILF 0324 241oo
Fiyat opsiyon! en az 45 gun olacaktlr
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Transport Ventilatör Hasta Devresi Teknik Şartnamesi
kullarıılan transport ventilatör ile kullanıma uygun olmalıdır.
2 .Hasta devresi 134 derecede otoklav edilebilir yapıda çok kullanımlık
olmalıdır.
3. Hasta devresi silikon yapıda olmalıdır.
4, Hortumlar şeffaf olmalı ve kink olmasrnı engelleyecek şekilde dizayn edilmiş
olmalıdır.
5. Hasta devresi l(bir) adet l50 cm yetişkin hortum ve 2 (iki) adet ölçüm
1. Serviste

hortumu tek
bir paket içerisinde oluşmalıdır.
7.Hortumların takma ve çıkartma esnasında yıpranmasınt engellemek için long
sleeve tarzında olmalıdır.
8. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarasl belirtilmiş olmalıdır

Ekspirasyon Valfi Teknik Şartnamesi
kullarıılan trarısport ventilatör ile kullaruma uygun olmalıdır.
2. Ekspirasyon valfi çok kullanımlık olmahdır.
3. Ekspirasyon valfi ventilatördeki aktif valf sistemine uygun olmahdır.
1. Serviste

4. Kapak, membran ve valften oluşmahdır.
5. Ekspirasyon valfi ventilatör cihazı ile yapılan kaçak ve rezistans

testlerinden geçebilmelidir.
6.Teklif verecek fırmalann ve üretici firmanın ISO belgesi olmalıdır.
Z.Ürtlntln ambalaj etiketi üzerinde üriintirı adı ve kodu bulunmalıdır.
g.Ürün Cg belgesine sahip olmalıdır.

Transport Ventilator Akış Sensörü Teknik Şartnamesi
kullanıları transport ventilatör ile kullanma uygün olmalıdır.
2. Sensör basmç farkı prensibi ile çalışmalıdır,
3. Sensör çok kullanımlık olmalıdır.
4. Teklif verecek firmaların ve üretici firmanın ISO belgesi olmalıdır.
5. Ürtln CE belgesine sahip olmalıdır.
1. Serviste
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