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Kilis Devlet Hastanesi

00154073111

Sayi : 35277066-949
Konu : NEBULlZATOR ClHAZI ALIMI i§I
TEKLIF MEKTUBU

Haslanemizin ihtiyaci olan a§agida cins vc iniktan belirtilen malzeinelerin/i§in alimi 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi htlkmune gbre yapilacaktir.
_
.
_
A§agida cins ve iniktan beurtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en get; (
^ ^ /i-2/ 2021 ) giinusaat 14:00’e kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogrudan temin birimine gdnderilmesini rica ederim.
1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Miidurlugumuze aittir.
2.Adi gegen

igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir iicret odenmeyecektir.

S.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i 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 yili
gun igerisinde bdenecektir.
Doner Sermaye Biitgesinden biitge imkanlan dogrultusunda en geg
i20CYUzyrrmi)
5.Teklifiniz kajeli ve imzah 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^jtafevrdth'dttahaiiSiai’rtMl.'tbM...........adresine mail gbnderilmesi ve daha sonra teklif
mektubunun aslimn gonderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma butiin bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacaktir.
9.Sbz konusu Teklif mektubuna ve Teknik §artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzahdir.
Irfan KUgUKOfiLU
iDARl MALt i§LER MUDUR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT:
TEKLiFLER
Sira

Cinsi

1

NEBULlZATOR ClHAZI

Miktar

15

Birim

Birim Fiyat

Toplam Tutar

ADET
TOPLAM(KDV HARiC)

Kilis Devlet Hastanesi

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

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili

e-posta kilisdevlethastanesi@gmail.com

1872 Faks:0348 814 10 15

Irt : MUSTAFA TOPAL

Bu beige, guvcnli elektronik imza ile imzalanmi$tir.
Beige Dogrulama Kodu: c870ee39-22d()-4fc7-a31 l-946c8992ac24
Beige Dogrulama Adresi: lutps://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

KOMPRESORLU NEBUUZATOR CiHAZI TEKNiK 5ARTNAMESI

1. Kompresorlu Nebi'ilizator cihazi; portatif, elle ta§inabilir ozellikte olmalidir. Aynca kullanilan
sarf malzemeleri i^in saklania haznesi bulunmalidir.
2. Cihaz agirhgi 2.2 kg Man fazla olmamalidir.
3. Cihaz, klinik kullaniminda sikhkla 9ah§abilir bzclliktc olmalidir.
4. Cihazin Jet Neb Seti, 2,5ml nebul soltisyon formundaki ila9lan 5 dakikanm altinda bir siire
i9inde bitirebilmelidir.
5. Cihazin olu§turdugu aerosol partikullerinin ortalama 9api (MMAD) en fazla 2,93 nm olmali,
ince par9acik fraksiyon(Fine particle fraction) oram en az % 76 olmalidir.
6. Cihazin saklama haznesinin kapak tasanmi 180 derece a9ilabilir ozellikte olmalidir.
7. Cihazin ila9 konulan haznesinin performansta tekrarlanabilirlik saglamak vc a§inma ve
tikanma olasiligmi en aza indimiek amaciyla ila9 haznesi jet dcliklerine sahip
olmahdir.Tedavi siiresini kisaltmak i9in ila9 haznesi,inspiiyum esnasinda ilave hava
9ekebilecek tasanma saliip olmalidir.
8. Cihazin Jet Neb seti i9crisinde agizhk. hortum, ila9 haznesi, 9oeuk ve yeti§kin maskesi
olmalidir.
9. Cihazin hava giri§inde hava filtresi olmalidir.
10. Cihazin hava giri§i i9in en az 4 tane yedek hava filtresi bulunmalidir.
11. Cihazin maksimum basinci en az 3.6 bar olmalidir.
12. Cihazin maksimum aki§ hizi 9.8 L/dk olacaktir
13. Cihazin guriiltti seviyesi en fazla 58 +,- 3dBA (elli sekiz arti eksi 119) olmalidir.
14. Cihazda tennal a§in yiik koruyucu olmali, 150 C Sicakhkta temial sigorta devreye girmelidir.
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