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Hastanemizin ihtiyacı olan 2 Kalem Perfuzör Malzemesi Alımı işi satın a.lınacaktır. İlgilendiğiniz takdlirde K.D.V. hariç fiyat teklifi
göndermenizi, teklifinizde teslimat sttresİnin de bildirilmesini arz-lrica edeıim
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Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alıın Şartları
Son Teklif Verme Tarihi:|6.|2.2022 Saat: 10:00
l . Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2. Mal/ Hizmet ve Yapını işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firnıa tarafından karşılanacaktır.
3. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve n-ıarka esas alınacak, benzer, rnuadili vb. N{alzemeler kabul edilme,yecektir.
4. Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem nıalzeme için teklif fiy,atı >,azılacak., eksik teklifler

değerlendirilmeyecek, değerlendirıne tüın malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır,
5. Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmaya.caktır.
6. Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe biriınine intikal etmesini müteakip (Mııhasebe biriminin nakit ,Curumuna göre) ödeme

yapılacaktır.
7. Tedarikçi f'irına alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin bark,cd numarası ile Sut kodunun beliıtecektir.
8. 'Iedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olınasından s<ıruınludur. Geri ödeme kurumuı barkod

ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TlTUBB - ÜTS kayıtlarının esias almadığından, hastanerrıiz idaresi de bu kayıtları
esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmtıcliğini tesbit edeırek geri
ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

9. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazı|ı izni cı|maksızın başkalarına deviı,veya temlik eciernez.
'femliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıl. ve şartları taşıması zorunlud,ur..
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SEFFAF PVC PERFOZOR SETİ TEKNIK SARTNANIESİ

l. Teklif edileçek line PVA den üretilmişolmali, Lateks ye DEHP icermemelidir.

2, Line l50i5cm, en az 4 har basurca kadar dayanklı olmalıdır.
3. Line M/F yapıda olmalığır ve hastanede kullanılan perfflz,5r enjektöre uyumlu olmalıdrr.
4. Line capi enfazla 1.5mıtrı, diş capi ise 3.0mm olmalidir.
5. Linedistal ve proksimal ucunun koruyucu kapağı olmalıdır.
6. Cihaz, uluslararasi standartlara uygun 215/lO/2Ol50160 l* enjekiorler ile kullanilabilmelidir.7. Cihazm numerik klavyeşi üzerinden en az0.0|-2000 mVsaat arahğımda infizyon yapatıilmelidir.
8. Gonderme hızı 0.01-99;99mVs aralığında 0.0l mVsaatlik basamaklarla, 100-999 ml/saat aralığında ise 0.1
ml/saat basamaklarla ayarlanabiltnelidir.
9. Cihaz, en faz|a2.0 kg agirliginda olmalidir.Cihazin kolay tasinması saglayacak taşıma kulpu olmalıdir.

19. Cihazin, inflizyon stand]ina sabitlenmesini saglayacak ve cihazdan kolayca cikabilecelı klempi olmalıdır, bu
klemp cihazi hem yatay hem de dikey bicimde inflizyon standlına sabitleyebilmelidir.
l l. Cihaz üzerinde, ekran disinda cihazın calişma ,durumunu gosteren en z.z bir adet çalışmagöstergesi (Led isik vb) bulunmalıdır.Bu isik cihazm çalışma pozisyonuna gore (calisirken
Yesil, hata durumunda krrmızı, stpnd-bye konumunda iken sıralı oliırak yanan) kullanİcıyı uyarnıalıdu.12. Cihaz ekranında elektrlk baglantisinda bulundugunu, infuzyonun devam ettigini,bohıs, aku kapasitesi, total
volum, zamafl sıııırlama, giden mayi miktarı, cihazm alarm nedeııi v.b, Batarya bitiıminde, ba;glanti setİde tikaniklik
oldugunda, işlem bitiminde,işler4 yapmadan bekletildiginde, enjektöriiıı yerleştirilememesi durıİmunda, setin tikanmasi
halinde volüm sınırı kadar mayi verdiginde yazı],ı ve sesli uyarı veımelidir.
13. Cihazin tiim bilgilerl aynı anda en az 4.3 inch büyüklüğünde L(]D renkli ekranında
görülebilmelidir.
14, Cihaz, manuel ve otoma6ik olarak bolus verebilmelidir.
l5. Cihaz, bakim zamanim Otomatik bildirmeli ye ekraninda lullamcıyi uyarlamalidir.
l6. Cihaz, kullanıci infiizYon degerlerini girdiginde iki dalıika icerisinde infiizyon başlııtmamiş ise, kullanıcıyı
sesli ye gorsel bicimde uyarmali{ir.
l7. Cihaz, tek bir tuşla en a42 dakika siireyle tüm alarm seslerini susturabilmelidir.
18. Cihazda, infilzyona ara verilmeden hiz degişikligi yapılabilmelidir.
19. Cihazin, en az l0 secenekli basinc kontrolü olmalı, oklüzyon(tikanıklik) durumlarhda
tikanıkligi acmayi denempll tıkanıklığın acilmamaı;i durumunda, 

- basinc kesilmeli, cihaz
durmalı ve alarm vermelidir.
20. Ekaıı ışığı ve alarm ses şeviyeleri kullanici tarafindan ayarlanabilmelidir.
2l. Cihaz, akü ( Lithium io4 battery ) ile 5 ml/saat hizla 12 saat calışabilmelidir.
22. Elektrik kesildiginde, bptarya otomatik olarak deweye giımelidir.
23 . Cihazin sapma payı malçsimum o/o3 olmalidır.
24. Cihaz, dezenfekte edileğilen bir yüzeye sahip olmali, sıvı gecirmemelidir.
25. Cihaz, teslim tarihinden itibaren 24 ay sureyle, garanti kapsaminda olmalıdır.
26. Cihazin satışmı yapan firma,lO yil siire yedek parca temini taahhüt etıııelidir.lhaleyi alan firma, garanti
sonrasi ücret karşılığı. tekkıik servis hizmeti verecegini taahhüt etmelidir.
27. Cihaz, upgrade edilebil|r olmali, ilgili yeni versiyon prograın cikrnasi durumunda, upgrade firma tarafindan
ücretsiz olarak yapilmalıdır.
28. Setleri veren firma her 300 sete bir aşağıdaki özelliklerıieki cihazı bir yıl boyunca liullanım için hastaneye
bırakacaktır.
29. Teklif veren firma teknİk şartnameye uygunluk belgelerini ve ilrilnüi,in denenmesi için bir adet numuneyi
teklif dosyası ile beraber ihale koınisyonuna
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IŞIKTAN KORUMALI PVC PERFOZOR SETİ TEKNIK SARTNAMESİ

l. Teklif edilecek line PVC den ilretilmişolmali, Lateks ye DıEHP icerrnemelidir.
2, Line 150+5cm , efl az 4 bar basınca kadar dayanklı olmalıclır.
3. Line N{/F yapıda olmalıdır ve hastanede kullanılan perfltzör enjektöııe uyumlı.ı olmalıdı:.
4. Line capi enfaz\a 1.5mm, diş capi ise 3.0mm olmalidir.
5. Linedistal ve proksimal ucunun koruyucu kapağı olmalıdu:.
6. Cihaz, uluslararasi standartlara uygun 2/5l|0120/50160 lık enjektorlep ile kullanilabilmelidir.1. Cihazın numerik klavyesi üzerinden en az0.0|-2000 ml/saat aralığıryıda infizyon yapabilmelidir.
8. Gonderme hızı 0.01-99,99mVs arahğında 0.0l ml/saatlil< basamal(larla, lOb-SgS ml/saat aralığında ise 0.1
ml/saat basamaklarla ayartanabilrnelidir,
9. cihaz, enfazla2.0 kg agirliginda olmalidir.cihazin kolay tasinması §aglayacak taşıma Jkulpu olmalıdir.

]9. Cihazin, inflizyon standİna sabitlenmesini saglayacak ve cihazdan l|olayca çikabilecel« klempi olmahdır, bu
klemp cihazi hem yatay hem de dikey bicimde inflizyon standına sabitleyebilmelidir.
1 l. Cihaz üzerinde, ekran disinda cihazın calişma «iurumunu gosteren en az bir adet çalışmagöstergesi (Led isik vb) bulunmalıdır.Bu isik cihazm çallşma pozisyonunıa gore (calisirken
Yesil, hata durumunda kırmızı, stand-bye konumunda iken sıralı olıırak yanaq) kullanİcıyı uyarırıalıdır,12. Cihaz ekranında elektri[ baglantisinda bulundugunu, inliızyonun ğevam ettigini,bolus, aku kapasitesi, total
volum, zaman sınırlama, giden mayi miktarı, cihazm alarm nederıi v.b, Batsrya bitiminde, baglanti setinde tikaniklik
oldugunda, iŞlem bitiminde,işlem yapmadan bekletildiginde, enjekiörün yerlçştirilememesi duruİmunda, setin tikanmasi
halinde volüm srnırı kadar mayi verdiginde yazılıve sesli uyarı vermelidir.
13. Cihazin tüm bilgileri aynı anda en az 4.3 inch büyükluğünde LCD renkli ekranında
görülebilmelidir.
14. cihaz, manuel ve otomatik olarak bolus verebilmelidir.
l5. Cihaz, bakim zamanim otomatik bildirmeli ye ekraninda kullamcıyi [ıyarlamalidir.
16. Cihaz, kullanıci infiizyon degerlerini girdiginde iki dakika icerisi|ıde infiiızyon başlaıtmamiş ise, kullanıcıyı
sesli ye gorsel bicimde uyarmalidir.
17. Cihaz, tek bir tuşla en az2 dakika süreyle tüm alarm seslerini susturf,bilmelidir.

l!. Cihazda, infilzyona ara verilmeden hiz degişikligi yapılabJilmelidir.
19. Cihazin, en az l0 secenekli basinc kontro|ü olmatı, okltızyon(tikanıklik) durumlarinda
tikanıkligi acmayi denemeli, tıkanıklığın acilmamasıi durufnunda, basinc kesilmeli, cihaz
durmalı ve alarm vermelidir.
20. Ekran ışığı ve alarm ses $eviyeleri kullanici tarafindan ayaıılanabilmçlidir.
2l. Cihaz, akü ( Lithium ion battery ) ile 5 ml/saat hizlal2saııt cahşabilfnendir.
22. Elektrik kesildiginde, batarya otomatik olarak devreye girmelidir.
23. Cihazin sapma payı nıaksimum %3 olnıalidır.
24. Cihaz, dezenfekte edilebilen bir yiizeye sahip olıııali, sıvı i]ec
25. Cihaz, teslin-ı tarihinden itibaren 24 ay sureyle, garanti kap,sanıinda
26. Cihazin satışını yapan firma, l0 yil süre yedek parca tıırnini
sonrasi ücret karşılığı. tekknik servis hizmeti verecegini taahhüt etıııelid
27. Cihaz, upgrade edilebilir olmali, ilgili yeni versiyon pro!]ram
ücretsiz olarak yapilmalıdır.
28. Setleri veren firma lıer 300 sete bir
bırakacaktır.
29. Teklif veren firma teknik şartnameye uygunluk belgelerini ve
teklif dosyası ile beraber ihale komisyonuna sunmalıdır.

lidir.
lnıalıdır.

özellikIercleki

etı4elidir.lhahyi alan firma, garanti

durıİmunda, uçıgrade firma tarafindan

boyunca kullanım

dençnmesi bir adet

hastaneye

numuneyi


