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Hastanemizin ihtiyacı olan Ultrason l ıJsg lDoppler
satın alınacakt[. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç
arzJrica ederiıı,|

/ Eko Görüntüleme Sistemleri, Mikrovasküler
fi yat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat

29 0-,7,2022

Dopple:r Sistemi 8 Mhz Alımı işi
SureSlnt de bildirilmesini
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Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları
Son Teklif Verine Süresi: 02.08.2022 Saat 10:00
l. Teklif edilen Fi|at KDV hariç olacaktır.
2. Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından katşılanacaktır.
3. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
4. Bu ınektupla blrden fazla ınalzeme için telif gönderilıniş ise her kalem nıalzenre için tek|if fiyatı yaalacak, eksik teklifler

değerlcııdirilınc|,ecek, değerlendirme tüın ınalzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
5. Verilen süre içfrisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Ödeme Zamanl:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (Muhasebe biriıııinin nakit durumuna göre) ödeme

yapı lacaktır.
7. 'IedarikÇi firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
8. TedarikÇi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasndan sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod

ve Sut kod|arınl[ı eŞleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBR - ÜTS kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz iclaresi de bu kayıtları
csas alınavacak{ır, anılan kuruınun herhangi tıir surette rıalzeıııe barkıı<l ve Sut kodunun cloğru eşleşmediğini tesbiı ederek geri
ödeme yapmamPsı halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

9, Yüklenici yapılPn işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.
Teınliknameleri[ı noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şaıtları taşınnası zorunludur.
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vAsKüLER DoppLER TEKNI x şanrırıertııesi
Cihaz elde taşınabi||r bir şekilde hafif ve kompakt dizayn edilmiş
olmalıdır.
Cihaz üzerinde LCD tipıe bir ekranı ulma|ı, ekran üzerinde nabız
değeri, batarya durumu ve ritim rahatlıkla görülebilmelidir.
Cihazın nabız öIçüm değerleri; 50 |le 240 atım/dakika aralığında ve
hata oranı ise en fazla + 2 atımldakika oImalıdır.
Cihaza 4MHz, SMHz ve 8MHz frekanslarına sahip ultrason
transdüserleri takılabilme]i ve ultrason transdüserleri kullanıcı
tarafından kolayca takılıp çıkarılabilmelidir.
Ultrason transdüserleri, sıvıya karşı en az lPX2 su geçirmezlik
sınıfında olmalıdır.
Cihazın akustik sinyal yoğunluğu en az 1OmWcm2 veya daha
küçük olmaIıdır.
Cıhazda dışarıya en az 1.2W güc.ınde ses verebilen dahlll bir
hoparlör olmalı ve ses şiddeti kullanıcı tarafında istenilen düzeyde
ayarlanabilme!idir.
Cihazın üzerinde, ses kaydı yapmak veya kulakIık takmak için
harici ses çıkışı olmalıdır.
Cihaz 2 adet 1.5 V alkalin tipte kalem pil ile çalışabilme]idir.

Pll gücünün azalması ha]inde LCD e[<ran üzeriı,ıden pilıv. ı .. vv.
değişimi için uyarmalıdır

11. Cihaz kul]anılmadığı takdirde, pil gücünden tasarruf etmek için
, otomatik olarak kapanmalıoıı,.
İZ. Cihaz ile birlikte 4 MHz,5 MHz ve 8 MHz probIar verilmelidir.
13. Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarına karşı e

az iVi /2\ rrıl aararıli Izaııaamınr.la almalır.lır
Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarına karşı en

az iki (2\ yn garanti kapsamında olmalıdır.
14. Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda

yerleştirilebilir aktif cıhaz yönetmeliği, vücut dışında kullanıIan tıbbi
taııı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış, reklam ve
tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip
olmalıdır. Bu yetki belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.

Teklif veren f;rmanın ÜTS kayd, bulunmalıdır.
Ürünün UBB kaydı olmalıdır.
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vAsKüLER DoppLER TEKNix şınrıteruıes i

1. Clhaz elde taşınabilir bir şekilde hafif ve kompakt dizayrı edilmiş
olinalıd ır.

2. Cihaz üzerinde LCD tipte bir ekranı olmalı, elıran üzerintJe nabz
değeri, batarya durumu ve ritim rahatlıkla görüleıbilmelidir.

3: Cihazın nabız ölçüm değerleri; 50 ile 240 atım/ıJakika aralığında ve
, , hata orarıı ise en fazla + 2 atımldakika olmalıdır.
4. Cihaza AMHz, SMHz ve 8MHz frekanslarına sahip ultrason

transdüserleri takılabilmeli ve ultrason transdüser]eri kullanıcı
tarafından kolayca takılıp çıkarılabilmelidir.
Ultrason transdüser]eri, sıvıya karşı en az lPX2 su geçirmezlik
sınıfında olmalıdır.
Cihazın akustik sinyal voğı,ınluğu en az 10mWcm2 veya daha
küçük olmalıdır.
Cihazda dışarıya en az a.2W gücünde ses verebilen dahili bir
hoparlör olma!ı ve ses şiddeti kulIanıcı tarafında istenilen düzeyde
ayarlanabilmelidir.

8" Cihazın üzerinde, ses kaydı yapmak veya kulaklık takmak için
narici ses çıkışı olmalıdır.

9" Cihaz 2 adet 1.5 V alkalin tipte kalem pil ile çalışabilmelidir.{0. Pıı gücünün azalması halinde LCD ekran üzerinden pıı
.,. değişimi için uyarmalıdır.
11. C|haz kullanıtmadığı takdirde pil gücünden tasarruf etmek için
.., otomatik olarak kananmalıdır.
12., Cihaz ile birlikte 4 MHz,5 MHz ve 8 MHz problar veri]melidir.
.1_3., Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hata]arına karşı en

az iki (2) yıl garanti kapsamında o]malıdır.
14. Teklif veren firmanın tıbbi clhaz yönetmeliği, vücuda
. yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği, vücut dışında kullanı]an tıbbi' tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış, reklam ve

tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip
olmalıdır. Bu yetki belgesi ihale dtısyasında sunulmalıdır.

Teklif veren firmanın tjTS kaydı bulunmaIıdır.
Ürünün UBB kaydı olırıalıdır.
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