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KiLiS VALiLiGi
iLSAGLIK MUDURLUGU
Kilis Devlet Hastanesi

00137473491

Sayi : 35277066-949
Konu : 2 KALEM OKSIJEN TERAPI CIHAZI VE FLOWMETRE ALIMI151
TEKLiF MEKTUBU

Hastaneinizin ihtiyaci olan a$agida cins ve miktan belirtilen inalzemelerin/i§in alum 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hUkmtlne gore yapilacaktir.
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A§agida cins ve miktan belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en get;
2021 ) giinti saat HiOO’e kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogrudan temin birimine gonderilmesini rica ederim.

(

1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurlugumiize aittir.
2. Adi gegen i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir iicret odenmeyecektir.
3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ gunu igerisinde saat 08:30 lie 16:00 arasi Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatm bitirilip muayene komisyonunca kabul edildigi tarihten itibaren ll Saghk Mudurlugii Muhasebe Birimince 2021 mali yili
Doner Sermaye Butgesinden biitge imkanlan dogrultusunda en geg
gun igerisinde odenecektir.
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5.Teklifiniz ka§eli ve imzali olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler genel yekiin teklif uzerinden degerlendirilecektir.
7.Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bitiminden once Satin Alma Birimimize kapah zarf igerisinde teslim edilmesi, edilememesi
halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi Ve^iiafeVKthitttyh«UI@gMWi:fclttri'
adresine mail gonderilmesi ve daha sonra teklif
mektubunun aslimn gonderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma biitun bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacaktir.
9.Soz konusu Teklif mektubuna ve Teknik 5artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik ^artname ektedir.
e-imzalidir.
Irfan KUgUKOSlU
iDARl MALI I5LER MUDUR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :
TEKLlFLER
Miktar

Birim

Sira

Cinsi

1

OKSlJEN TERAPI CiHAZI(FLOWMETRE)

60

ADET

2

OKSlJEN TERAPI CIHAZI TEK FLOWMETRELI TEK MANOMETRELI
(NEMLENDIRME KABI ILE)

20

ADET

Birim Fiyat

Toplam Tutar

TOPLAM(KDV HARiQ)

Kilis Devlet Hastanesi

Kilis Kazim Karabekir Mahallesi Abdullah GUL Bulvan No:2/l

Tel:0348 822 11 11-10 lODahili : 1872 Faks 0348 814 10 15

e-posta kilisdevlelhastanesi@gniail.com

Irt: MUSTAFA TOPAL

.0

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanmi^tir.
s
Beige Dogrulama Kodu: c548df79-64fa-47ab-875b-a6b886daa411
Beige Dogrulatna Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys S
0'

FLOWMETRE TEKNIK $ARTNAMESi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

02 flowmetresi hastalara oksijen terapisi uygulamak i9in uygun olmalidir.
Jak kismi ingiliz standardina uygun olmalidir.
Su kabi kinlmaz polikarbon malzemeden mamul otoklav edilebilir ozcllikte olmalidir.
Flovvmetrc ayar skalasi silinmez baskili olmali, kullamci tarafindan kolayhkla goriilebilmelidir.
Oksijen debi ayar diigmesiyle istenilen aki§ kolayhkla ayarlanabilir olmalidir.
Flowmetre kismi kolayhkla kinlmayan polikarbon malzemeden mamul olmalidir.
Direkt prize baglantih gaza ozel jakla prize baglanabilmelidir.
Su kabinda maksimum ve minimum seviyeleri gosteren i§aretler olmalidir.
Kapak iizerinde nemlendirilmi§ oksijenin hastaya giri§ini saglayan bir 119 bulunacaktir. Bu 119
standart maske hortum baglantilanyla uyuinlu olacaktir.
Kapak ile su kabi arasmda sizdirmazhgi saglamak amaci ile contah olmalidir.
Flowmetre alt kismi (kapak ve su kabi) hi9bir alet gerektirmeden flowmetreden el ile kolayhkla
sokiiliip takilabilecek bir yapida imal edilmi§ olmalidir.
Flowmetreye ait hertiirlu baknn onanm ve kalibrasyona ait dokiimanlar verilecektir.
O2 llowmetresinin CE belgesi olmalidir.
Uriinler hastane ambarma raf teslimi olarak gonderilecektir.
Uriinler immune tizerinden degerlendirilecektir.
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OKSIJEN TERAPi CillAZI MANO METREU TEKNiK $ARTNAMESI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Cihaz(ms 58) pirin? malzemeden yapilmi§ olmalidir.
Cihazda oksijen giri§ basincim gosteren manometre olmalidir.
Cihazda basin? 3,5-4 Kg/cnr regulator olmalidir.
Cihaz flowmetre 0-15 It/dk kontrollii gaz akimi saglanmalidir.
Regulator giri§ kismmda oksijen siizen filitre olmalidir.
Skala 0-15 1pm araligmda 1 Ipm arti§h olmalidir.
Skala tiipii ve koruma cami kinlmaz polikarbonat malzemeden imal edilmi§ olmali ve paslanmaz
topa sahip olmalidir.
Govde pirin? malzemeden mamiil krom kapli olmalidir.
Nemlendirme §i§esi kinlmaz polikarbon malzemeden olmalidir.
Nemlendirme §i§esi otoklavda steril edilmelidir.
Flowmetre nemlendirme §i§esi ve ayar boliimu olmak iizere iki boliimden olu§mali ve bu boliimler
kolayca sdkiiliip takilabilir olmalidir.
ihale oncesi numune teslim edilecektir.
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