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Konu : 1 KALEM NAZAL YUKSEK AK1§ KANULU ALIMI 151
TEKLiF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyaci olan a?agida cins ve miktari belirlilen malzemelerin/i§in alum 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hUkmtine adrc yapilacaktir.
A§agida cins ve miktari belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en ge? (
IX*—I 2021 ) giinii saat 14:00’e kadar Kilis Devlet Hastanesi.dogrudan temin birimine gonderilmesini ricaederim.
1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurliigumuze aittir.
2.Adi ge^en i§ ign aynca nakliye, kargo, montaj vb. hiijbir iicret odenmeyecektir.
B.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari5i takiben 5 i§ gunii igerisinde saat 08:30 ile 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 yih
Doner Sermaye Biitgesinden biitge imkanlan dogrultusunda en geg •i20CYUzy?rml) gun igerisinde bdenecektir.
5.Teklifiniz kaseli 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^itafcVKthditah-dtl@SMWi:tdM.....
adresine mail gbnderilmesi ve daha sonra teklif
mektubunun aslimn gonderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma biitun bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacaktir.
9.Sbz konusu Teklif mektubuna ve Teknik 5artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzalidir.
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iDARI MALt I5LER MUDUR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :
TEKLiFLER
Sira

Cinsi

1

NAZAL YUKSEK AKI§ KANULU

Miktar

15

Birim

ADET

Birim Fiyat

Toplam Tutar

l

TOPLAM(KDV HARi?)

Kilis Devlet Hastanesi

Kilis Kazim Karabekir Mahallesi Abdullah GUL Bulvan No:2/l
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Nazal yuksek aki§ arayiizu nazal yilksek aki§ cihazimn Cirettigi nemlendirilmi§ oksijen aki§mi iletmek i?in
tasarlanmi^ olmalidir.
Rabat ve diizgiin bir §ekilde oturabilmesi ign konkav tabanli, yumu§ak konturlu yiizeye sahip olmalidir.
Arayiizler su yogunla§masinm onlenmesi ign segci ge^irgen membran yapiya sahip hortum ara
baglantisma haiz olmalidir ve bu ara baglanti kismmda gegrgen membran vasitasi ile su buharmm
difuzyonu saglanmalidir. Bu dzellik iiriin bro§urleri lizerinde a?ikga belirtilmelidir.
Arayiizler istenilen miktarlarda yeti§kin hastalar ign S, M ve L olarak Cig ayn boyda ve anlik algi
yonetimi ign iii; ayn renk kodunda verilebilmelidir.
Bolurniin ihtiya? duymasi halinde pediatrik boylarda kaniillerde teslim edilebilmelidir. Pediatrik
kanuller toplamda 6 boy olmalidir ve ozellikleri $u ^ekilde olmalidir.
a. Kanuller hastaya baglanti ign hidrocolloid band sistemi igermeli, sabitleme sadece yanak
kisimlarmda olmali ve kanuliin alt kismi cirtcirt sistemli olmalidir. Aynca yiize oturmasim
kolayla5tirma amaciyla prong kisimmda W §ekline benzer dalgali esnek bir tasarimi
bulunmaldir. Bu sayede septumda olu§abilecek yaralanmalar ortadan kaldirilabilmeli ve yan
yatma pozisyonunda pronglarm burundan ^ikmasi onlenerek tedaviyi kesebilecek unsurlarm
onune geglebilmelidir.
b. XSMALL(XS) kanul ign 0.5-8 L/Dak
c. SMALL(S) kanul ign 0.5 - 9 L/Dak
d. MEDIUM(M) kanul igin 0.5-10 L/Dak
e. LARGE(L) kanul ign 0.5-23 L/Dak
f. XLARGE(XL) kanul ign 0.5 - 25 L/Dak
g. XXLARGE (XXL) kanul ign 10-50L/Dak.
Yeti§kin arayiizlerde baski noktalari, izleri ve tahri$leri bnlemek ign geni§ yuzeyli yumu§ak silikon
yanak yastiklari olmalidir.
Nazal yuksek aki$ kanulii, nazal yuksek aki^ devre kiti ile birlikte degerlendirilecektir. Sistem butiinliigu
agsmdan set ile kanul aym marka olmalidir.
Almacak seller ile birlikle (Nazal yuksek aki§ kanulii ve Nazal yiiksek aki§ kiti) aggida ozellikleri
belirtilen 6 adet Nazal yiiksek aki$ cihazi hastaneye settler bitene kadar sarf kargligmda kurulacaktir.
Cihaz, yiiksek aki§li isitilmi? nemlendirilmi§ gazlari hastalara iletebilmek iizere ozel olarak tasarlanmi§
olmali ve kolay kullamm sunabilmesi i^in entegre aki^ jeneratdru ve nemlendiriciye sahip olmalidir.
Cihaz, hastalara sunulan oksijen desleginin anlik olarak cihaz ekramndan takip edilebilmesi ign
kalibrasyon, servis veya degigme ihtiyag duyulmayan dahili ultrasonik oksijen analiz sistemine sahip
olmalidir. Bu ultrasonik oksijen analiz cihazi %25-95 02 araligmda en fazla %± 4 sapma ile
Cali§abilmelidir.
Cihaz, gacuk ve yeti§kin hasta populasyonunda giivenli olarak kullamlabilmesi agsmdan iki ayn moda
sahip olmalidir. Ve bu modlar a§agidaki ozelliklere sahip olmalidir;
a. Cocuk mociu igin gali§ma aki§ araligi 2-25 litre/dakika olmali ve 1 litre/dakika araliklarla
ayarlanabilmelidir.
b. Yeti^kin modu ign cali§ma aki^ araligi 10-60 litre/dakika olmali ve istege gore 1 litre/dakika ve
5 litre/dakika aki§ araliklanyla ayarlanabilmelidir.
c. Iki mod ign de aki$ araliginm smirlari belirtilen araliklar dahilinde kullamci tarafmdan
belirlenebilmeli ve boylece barotravma riski olan hastalarda kullamm sirasmda istenildiginde
bir List limit belirlenebilmelidir.
Cihaz, kullamm kolayligi saglamasi agismdan ayn sicaklik probu veya isitici tel adaptoriine ihtiyag
duymamalidir.
Cihaz, istenildigi takdirde mobilite ve kullani§lilik saglamasi agismdan cihazm standart kurulumuna
eklenebilecek opsiyonel oksijen tupii tutucu ve UPS montaj kiti ekipmalarma sahip olmalidir. Bu
uriinler cihazm orjinal ekipmam olmali ve cihaz katologunda gosterilebilmelidir.
Cihaz, di§ ortamdan alman havayi ve oksijeni bir filtreden gegrerek hastaya iletmeli ve bu filtre en az
1000 saat veya 3 ay dmurlii olmalidir. Bu sayede dnj ortamdan kaynaklanabilecek enfeksiyoz
maddelerin iletimi engellenebilmelidir.
Cihaz hastalar arasi geg§lerde dezenfeksiyon yapilabilmesi ign yeniden kullamlabilen dezenfeksiyon
kiti olmalidir ve bu kit cihaza baglandigmda cihaz otomatik olarak dezenfeksiyon i§lemine ba§lamahdir
en fazla 55 dk. Isi yontemi ile dezenfeksiyon i§lemini tamamlalidir.
Cihazm kullammi sirasmda elektrik sisteminde ola§abilecek gu$ kesilmelerinde i§itsel alarm ile kullamci
en az 120 saniye suresince uyarilmah ve bu sayede olasi tedavi kayiplarmm online geglebilmelidir.

*

17. Cihaz alarmlarmi yazili ve animasyonlu bir §ekilde gbsterebilmelidir.
18. Cihazda hastamn tedavi surecini takip edilebilmek iizere uriin verilerini indirmek i?in kullamlabilecek
bir seri port bulunmalidir.
19. Cihaz kullamci ile akim ta§iyan iletkenler arasmda Smif II ?ift izolasyon standartma sahip olmalidir. Bu
ozellik cihazm orjinal doktimanlarinda agkga belirtilmelidir.
20. Cihaz uluslararasi standartlara ve ISO 80601-2-74 standartlarma uygun olmalidir ayrica CE belgesine
haiz olmalidir.
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