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TEKLiF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyaci olan a§agida cins ve miktan belirlilen malzemelerin/i§in ahmi 4734 sayih kamu ihaleleri kanununun
22. inaddesinin(d) bendi hOkmiine gore yapilacaktir.
A§agida cins ve miktan beiirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mcktubunuzu en geg (
ADG / 2021 ) gilnu saat 14:00’e kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogrudan temin birimine gonderilmesini rica ederim.
1.Satin aimadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurlugiimuze aittir.
2.Adi ge^en igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir iicret bdenmeyecektir.
3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ giinu 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 il Saghk Mudurlugii Muhasebe Birimince 2021 mali yili
Doner Sermaye Biitgesinden biitge imkanlan dogrultusunda en geg •izoCYUzyimM) gun igerisinde ddenecektir.
5.Teklifiniz ka§eli ve imzah olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifmiz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler genel yekiin teklif iizerinden degerlendirilecektir.
7.Teklif mektubunun yukanda beiirtilen tarihte, mesai bitiminden once Satin Alma Birimimize kapah zarf igerisinde teslim edilmesi, edilememesi
halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi
adresine mail gonderilmesi ve daha sonra teklif
mektubunun aslimn gonderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma biitiin bu §artlari aynen kabul etmi§ sayilacakbr.
9.S5z konusu Teklif mektubuna ve Teknik 5artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzalidir.
Irfan KUgUKOfiLU
tDARi MALI t5LER MUDUR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :
TEKLiFLER
Sira

Cinsi

1

NAZAL YUKSEK AKI§ ARAYUZU SETT

Miktar

50

Birim

Birim Fiyat

Toplam Tutar

ADET
TOPLAM(KDV HARig)

Kills Devlet Hastanesi

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

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

e-posta : kilisdevlethastanesi@ginail.com

lit: MUSTAFA TOPAL

Bu beige, gtlvenli elektronik imza ile imzalanmi§tir.
Beige Dogrulama Kodu: d360d41d-0a2a-4c66-a932-t'678ca873Idl
Beige Dogrulama Adrcsi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Yenidogan - Pediatrik Nazal Yiiksek Aki$ Terapi Arayiizii
1) Kaniillor solunum destegine ihtiya? duyan, spontan solunumu olan hast a lam isitilmi§ ve nemlendirilmi?
nazal
yuksek akif todavisi sunmak iizere vcya ventilator cihazi ile birlikte kullamlmak iizere ozol olarak tasarlanmi§
olmalidir.
2) Nazal yuksek akis kanullerinin XSMALL(XS); SMAl.L(S), Mt:DIUIVl(M)( LARGE(L), XLARGE(XL) olmak iizere 5
(be§)
farkli boyu olmali ve bu boylar XSmall ign Mavi, Small ign Kirmizi, Medium ign San, Large ign Mor, XLarge igin
Ye^il olacak ^ekilde renk kodlanyla kolayca birbirinden ayirt edilerek, acil mudahelelerde dogru kaniil se^imine
olanak saglamalidir.
3) Hastalara oksijen destegi saglandigi i?in kaniillor tek kullanirnlik olmali ve kcsinlikle sterilizasyon i§lemine
a^ik

olmamalidir. Bu sayede enfeksiyonlu maddelerin bula^masmin, tedavinin kesilmesinin ve hastada olu^abilecek
ciddi hasarlarm onune gefilebilmelidir.
4) Bu iirun kesinlikle PVCveya DEHP,DBP,BBP gibi Etalatlar icermemelidir ve bu ozellik kullamci talimatlarinda
agikga belirtilmelidir.
5) Kaniillor O.S ile 25 L/Dak. araligmda kullamma uygun olmalidir ve bu ozellik (iriin kalalogunda agikga
belirtilmelidir. Bu aki§ araliklan kaniil boylarma gore a§agidaki a§agidaki ^ekilde olmalidir; ihliyac olan
boyuttakiler ahnacaktir.
a) XSMALL(XS) kaniil ign 0.5 - 8 l./Dak
b) SMALL(S) kaniil ign 0.5 - 9 L/Dak
C) MEDIUM(M) kaniil ign 0.5 - 10 L/Dak
d) LARGE(L) kaniil ign 0.5 - 23 L/Dak
e) XLARGE(XL) kaniil ign 0.5 - 25 L/Dak
6) Kaniillor hastaya baglanti ign hidrocolloid band sistemi igarmcli, sabitleme sadece yanak kisimlarmda olmali
ve
kanulun alt kismi cirtcirt sistemli olmalidir. Ayrica yiize oturmasmi kolayla§lirma amaciyla prong kisimmda W
$okline benzer dalgali esnek bir tasanmi bulunmaldir. Bu sayede seplumda olu§abilecek yaralanmalar ortadan
kaidirilabilmeli veyan yatma pozisyonunda pronglarm burundan gikmasi onlenerek tedaviyi kesebilecek
unsurlarm oniine gepilebilmelidir.
7) Kaniilun hortum kismmda hastamn ba^ kismmda sikigirma icin ileri geri haroketli aparati olmalidir. Ayrica
hortum kismi kondanzasyonu minimize edebilmek ign segei gegrgen bir maddeden iirotilmi$ olmali ve
hortumun kink olup hastaya giden gazm kesilmesinin oniine geglebilmosi ipin i^ yapismda paslanmaz pelik
iperen spiralli bir tasarima sahip olmalidir.
8) Kanullerin uc kisimlari 360od6ner olmalidir. Bu sayede kaniiliin dolanmasi onlenebilmelidir.
9) Teklif edilecek kaniiller CE standartlarma haiz olup, simf lia grubunda simflandirilmi^ olmalidir ve bu husus
dokiimanlarda gosterilebilmelidir.
10)Numuneler ilgili bolum tarafmdan denetlenecektir. Numune getirmeyen firmalarm teklifleri
degerlendirilmeyecektir.

