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Mer§in Üniversitesi Hastane§ince aşağlda cin§,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin sattnallnma§lna ihtiyaç duyulmuşfuİ.Proforma

T.sı §lrgii
aGİtrı)

faturantn aşağldaki

şartara göre dozenlenerek satına|ma Büro§una gönderilmesini rica ederim.
1-Tekliierin yazlll olmasl,
2jhale dökümanlnln tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
}TeklifVerilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarasl, markalarl ve ambalaj şeki|lerinin yazllmasl,
+TL (TOİk LirasD ola.ak fiyat verilip,birim fyatarının rakamla ve yazryla yazllmasl,
&üzerinde kazlntl,silinti,düzeltme bulunmaması,
6-Ad,soyad

veya

ücaret unvanl yazllmak suretiyle yetkili kişilerco imzalanm§ olmasl,

FAKS mesailnln bir açlklama ile gönderilmesi,
E- Malzemeler ilgili frma yetkilisince depoya teslim edileceKir. Kurum bilgisi ve iıni d§lnda kargo ile yapılan malzeme,ffilra,iı§aliyg bsliınadan
ke3inlikle kabuı €d ilıney€cektiİ.
9- Teklif verilen malzemeıeİin, idarenin keşin sipaİişine müteakip teslim sürelerinin teldif mekfubunda bildirilmesi zorunludurJeslim s0re§i ve opsiyon §üreai
bildirilmeyen teklifer kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Önemli lo-Tekliİ edilen kalem T.c. llaç ve Tlbbi cihaz ulusal Bilgi Banka§ına olTUBB) kayltl ve bu kay{ tekliİ tarihi itbariyle geçerli olmalldlr. Allma
7-Teklif verilmeyec€kse

çık|lan her kalerrvkalemler için ay.l ayn TiTUBB da sağllk Bakanllğl taraflndan onayh olduğunu gösterir, ulusal Bilgi Bankasl intemet sitGinden allnmlş, llaç

ve Tlbbi cihaz Tanlmlama Fo.munu tekjif zarf| içinde sunacaklard|r.TlTUBB na kayİtlı ve sağlIk Bakanllğl taraflndan onayll olmayan kaleny'kalemlere ait
teklif er değerlendirmeye allnmayacaktlr,

Ön€mli

'l-Tekliİ

edilen her kalem için, ayİ| ayn ieklif tarihi itibariyle teklif vetmeye yetkili ithalatçl, tedarikçi veya bayi olduklaılnl gösterir, Ulusal Bilgi

Bankast antemet sitesinden allnmlş, Ana Bayii Bi|gi Formunu teklif zarfl içinde sunacaklardlr.
Önemli l2- Fiyat teklif cQtveline te€limat sü.elğ.i mutlaka yaz.lıııalıdlr.

TEsLlMAT suREsl,uBB KoDU,ırARKA BELlRTlLı,rEYEN TEKLlFLER DEĞERLEİ,lD|RııE DlŞl
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Burun ve yüz yapısma anatomik olarak uygun olmalıdır.
Yumuşak, tahriş etmeyen, non toksik tıbbi PVC'den yapılmış olmalıdır.
Maskenin oksijen giriş yeri ile flowmetre arasında ara konnektörü olmalr ve hortumu en
az 120 cm uzunlukta olmalıdır.
Başı çevreleyen lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalıdır.
Maskenin her iki yanında faz|a 02 ve CO2'i çıkaracak delikler olmahdır.
Yiizde rahat durmayr sağlayacak tahriş yapmayan burun iizerine yerleştirilen ince metal
mandalı olmalıdır.
Erişkin boyutta olmahdır.
Maskenin hotum kısmr hastanemizin merkezi oksijen sistemine bağh olan manometreye
uyumlu olmalr kolayca takılmah ve basınç ile geri aünamalıdır.
Maskenin hortum kısmı ambuya da takılabilir nitelikte olmalıdır.
Arkadan başa geçirilmesi için boyu ayarlanabilir lastiği bulunmahdır.
Tedavi esnasında maske üzerinde oksijen kanül giriş yeri olmalıdır.
Hortum kısmı cihazın giriş yerine uygun olmalıdıL
İlaç vermeye uygun haznesi olmalı, en az 8-1Oml ilaç-sıvı alma kapasitesine sahip olmalı
ve bağlantı yerleri kolayca çıkmamalı ve ilaç dışarı sızdırmamalıdır.
İlaç verme süresi en fazla 10-15 dakika arasında olmalıdrr.
Maskenin hortum kısmı kıvrılma ve bükülmeye karşı dayanıklı olmalrdır.
Haznenin alt yiizeyi yuvarlak olup bağlantıya rahatlıkla takrlabilmelidir.
Şeffaf olmahdır.
Maskenin yüze değen kısmı 1ııvarlatılmış ve diiz kenarlı olmalıdır.
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