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/10l201,7

INAR
Müdür Yrd

iLGiLi FiRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktan ve özellikleri yazılı malzemelein alımı 4734
saYllı Kamu İhale Kanununu n 22ld, maddesine göre Doğrudan Temİn Usulü ile yapılacakiır. Söz
Konusu alrm için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 23.10.2017 saat: l1:23'a kadar
ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

satın Ahnacak Maıın KDV Hariç Teklif
S.No Malrn/İşin Cinsi Açıklama Miktarı Birimi ' Fiyat Tutar

l HASTA BAŞI MONiTÖRÜ ARA
KABLOSU NIBP

teknik şamameye
uy8un olmalıdır 25 Adet

2
HASTA BAŞI MONiTÖRÜ SPO2
öLÇUM ARA KABLoSU

teknit şamameye
uygun olmalıdıI 25 Adet

KDV Hariç Genel Toplam

Adres:Fatih Mahallesi l0003 Sok No:l Yeni Tokı MERKEZIEDiRNE
ilgili Kişi : Ye|da Çakır Kalabayır Dahili

Telefon: 2842l455 l0 F aks 284212324|
E_Posta: e dimedhsatinalma@gmail.com Web: hnp://edinıe.khb.saglik.gov.trledime_devlet_hastanesi/



REUSABLE YETİŞKİN SPO2 ARA KABLO
TEKNİKŞARTNAMESİ

l. SPO2 Ara Kablo bölümümüzde kullanılan Spacelabs marka Xprezzon

model hastabaşı monitör cihazlannın orijinal SpO2 ara kablosu olmalıdır.

2. Tek yetkili satıcllık belgesi teklif ile birlikte verilmelidir.

3. SPO2 ara kablo non-invaziv arteryal oksijen yüzdesini ve kalp atım hızınr

monitörize edebilmek izere dizayn edilmiş olmalıdır.

4. SPO2 ara kablo tekli orjinal kutularda olmalıdır.

5. Orijinal kutu içeriğinde ara kablonun kullanım talimatı olmalıdır.

6. SPO2 ara kablo çok kullanımlık yapıda olmalıdır.

7. Spo2 ara kablonun bir hastada kullanıldıktan sonra diğer hastada

kullanılması için dezenfektanlar ile temizlenmeye uygun olması

gerekmektedir.

8. SPO2 ara kablo isoproply alkol veya su ile nemlendirilmiş yumuşak

kumaş ile temizlemeye uygun olmalıdır.

9. SPO2 ara kablo yetişkin/pediatrik hastalarda kullanıma uygun olan

mandal tip yapıdaki parmak probuna uyumlu, orijinal malzeme olmalıdır.

10.SPO2 ara kablo 30 kg'darı faz|a o|an hastalarda kullanıma uygun

olmalıdır.

l l.SPO2 ara bağlantı yapısı 7 pinli yapıda olmalıdır.

1 2.Non allerjenik olmalıdır.

l3.SPo2 ara kablo uluslar arası kalite standartlarına uygun CE Belgeli

o1malıdır.

14.SPo2 Probu için 1 adet numune verilecek, verilen numuneler üzerinden

değerlendirme yapılacaktır. Numune venneyen ve verdikleri numuneler

uygun olmayan firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır,



l5.Teklif veren firmalar ara kablo ihtiyacı gerekiiren hasta başı monitör

cihazlarının teknik servisini vermeye yetkili oldukları belgeleri teklifleri

ile birlikte vermelidirler.

16.Teklif veren firmalar ürün ile ilgili referans belgesi vermelidirler.
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