T.c.

ıışnsiı* üı,ıivensirşsi nşxrönı-üĞü
oöııEn sERMAyE işı-erııe
TEKL|F İSTEME FORMU
ilan

No

2022-05_ 1588

istem No
AIrm

20/05/2022

64680

No

Talsp Ed§n Birim

sU BANYoSU ciİjAzl

Konu
Talep Edilen

Hasta

Son Testim Tarihi &
s.No

ArMl

:

Saat :30/05/2022 l0:ü):O0
Mılzeme Açıklamııı

l

(D\

Ameliyathane / Merkez Ameliyaüane

siRKÜ,I-AsYoNLU sU BANYoSU ciHAZI
(BENMARi)

ıı.ı-|
lo*

Mikaıf |
2

FiJh

Mırkı

Ti,t""

UBB kodu

I6L §iiİ.si
(Giın)

I

lğlersin ciniversitesa Hastanesince aşağ|da cins,mikta, ve özellikleri belirtilen malzeme|e.in satln almma§lna i}ütıyaç duyulmuştur. prqforma fatııranln
aşağldakj şartlara gö.e düzenlene.ek Satnalma Bürosuna gönderilme§ini rica ederim.
l-Tekliıe.in yaz'h olmasl,

2lhab dökümanınln

tamamen okunup kabul edildiğinin beli.tilmesi,

3-Teklifverilen malzemelerin teslim süleleli, baakod numalas|, markalarl ve ambalaj şekillerinin yezllması,
+TL (Tü* ufaoı) otar"a* fiyat.vafiliplbi.im fiyatlaflnln ral€mla ve yazıyla }.az msl,
+Üzerinde kaz|otl,silinti,düzeltme

bulunmaması,

ĞAd,soyad veya ticaret unvanlyaz||mak suretiyle yetkili kişilerce imzalanm|ş olmas|,
7-Teklif verilmeyecek§e FAKS mesaİnln bir açlklama ile gönderilmesi,

&

Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya te§lim edilecektir.Kurum bi|gisi ve izni

kesinlikle kabu|

ed

ilmeyeceİİir.

dşhda

kargo ile yaP an malzeme,fafura,iEaliye b§limadan

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teİlif mekfubunda bi|dirilmesi zorunludurJeslim soresi Ve opsiyon s0re§i
bildirilmeyen teklif er kesinlikle kabul edilmeyecektiİ.
Önemti 1o- Fiyat tektif cetveline teslimat sureleıi mutlaka yazılmald|r

TESL|ırAT sOREsİ,uBB KoDu,ıitARKA BEL|RT|LMEYEN TEKL|FLER DEĞERLEND|RirE r»şl
oLAGAKTIR,TEKLiFLER slRA NUMARAslNA GöRE VER|LMELıD|R.

lnibat Fax:

0324 24,ı lı0 90 TLF: 032424' 0o0o -22§?0-22§71
Fiyat opsiyonu en az ,(5 gün olacaktlr,
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NOT : İtanlanmız www.mer§in.€du.tr
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adresinde yayımlanmaktadir.
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siRKüLAsyoNLU su BANyosu TEKNiK şARTNAMES|

.

Laboratuvar ve oda koşullarlnda çalışacak, masa üstü tip olacaKır.
Tank hacmi 22-30 litre ku|lanılır hacmi 17 litre ve tank ölçüleri (ExDxY) 3oox5o3x195 (t20)
mm
ölçülerinde olacaktır.
3. Cihaz P|D kontrol sistemine sahip olacaktır.
4. Cihaz ortam sıcaklığı +5"C ile 99.9"C arasında çalışacaKır.
5. Termostatln ÇlıŞma ve ayarlanma hassasiyeti o.1"c olacak Ve termostat elektronik, gösterge
ise rakamsal o|acaKır.
cihazda dahili sirkülasyon pompası sayesinde homojen sıcaklük sağlanmış olacaktır.
7. Kullanılır hacim içerisinde muhtelif yerlerde ölçülen sİcaklıklann arasındakİfark 37"c,de ıo.1.c
olacaktır.
8. Cihazda 1 dakika ile g9.9 saat arasında ayarlanabi|en zamanlayıcı olacaktır. Ayrıca
zamanlayıcının süresiz pozisyonu da bulunacaKır.
9. YaPılan Programı '1 dakika ile gg.9 saat arasında istenilen zamanda başlatmayı erteleme
ayarlanabileceKir.
10. Cihazın termostat okuma aralığı O - 99.9"C arasında olacaktır.
'! 1. Cihazda
ÇalıŞma parametreleri çevir bas özellikli buton sayesinde kolay|ık|a ayarlanabilecektir.
12. c|hazda yapılan çalışmaların güvenliğini sağlayan şifre korumalı menüye giriş olacakır
13. Cihazda saatlik veri kaydı yapıldığında ,t25 güne kadar yapılan
ça|ışmayİ hİrici bellek üzerine
kaydetmeyi sağlayan USB portu olacaktlr.
14. cihazda lsltma ve alarm ikaz lambalan ve programlanabilir alarm limitleri olacaktır.
15. su ile temas eden bütün yüzeyler paslanmaz malzemeden yapılmış olacaktlr.
16. Cihazln dıŞ yüzeylerini oluşturan malzeme paslanmaya karşı elektrostatik toz boyalı olacaktır.
17. Cihaz Paslanmaz tankın dış yüzeylerine yedeştirilmiş silikon yapıştırma tip ısıtıcı İle ısıtılacaktır.
18. Tank içindeki sıvının boşaltılması için tertibat| olacakt|r.
'19. lşıklı aç kapa düğmesi olacaktır.
20. Cihaz istenilen sabit sıcak|ık işlemine programlandıktan sonra çahşma halinde iken elektriğin
kesi|ip gelmesi hallerinde işleme kaldığı yerden devam edecektir.
21. lsıtma kontrolünde kullanllan röle SSR (solid state relay) tipte olacaktır.
22. Cihaz 23o V. 50 Hz. şebeke gerilimi ile çalışacaKır.
23. Cihazla birlikte Türkçe yazılmış kullanım kılavuzu ve garanti belgesi verilecektir.
24. lmalatÇl firmanın lSO 9001, lSO 13485 Kalite Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olaca6ır.
25. cihaz CE işareti taşıyacaktır.
26,Cihazın ısıtıcı rezistansı matoryal özelliği paslanmaz uzun süre dayanıklı yapıya sahip olmalıdır
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