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HASTANEMİZİN   İHTİYACI  OLAN  AŞAĞIDA  YAZILI  MALZEME(LER)

TARİHİ,  SAAT 'E/A KADAR 

TEKLİFLERİNİ  (KDV HARİÇ)   GETİRMELERİ  VEYA  AŞAĞIDA

ALIM KONUSU MALZEMELER MİKTAR

1 VIDEO LARINGOSKOP CIHAZI  5,00 ADET

10:0020/03/2020

İLGİLİ KİŞİ İLKER NAZLI

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN  ALINACAKTIR .  İLGİLENEN FİRMALARIN

EN  SON  FİYAT  TEKLİFLERİNİ  İÇEREN KAPALI

 NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

TEL               

FAX            0 232 412 24 27  - 412 21 93  - 412 21 99

NOT           20201554 NO LU TEKLIF MEKTUBU

TEKLİF NO 20201554

YASEMİN UZUNCA

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB  KODLARININ DA  VERİLMESİ  GEREKMEKTEDİR  

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR.TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI 
OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

İŞLETME MÜDÜRÜ

ilker.nazli@deu.edu.trE-MAIL       
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 TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERIK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(9097) VIDEO LARINGOSKOP CIHAZI
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Firmalar şartname maddelerinin her birine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir.
Cevaplar firma başlıklı ayrı bir kâğıda ". . . . . . . Marka,. . . . . . Model, . . . . . . . sistem ile ilgili teklifimizin "Şartnameye
Uygunluk Belgesi" başlığı altında, yazılmış ve imzalanmış olmalıdır.
Şartnameye uygunluk belgesi içinde "Okundu", "Bilgi Edinildi", "Kabul Edilmiştir", vb. cevaplar kabul edilmeyecektir. Bu
cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırılacak, herhangi bir farklılık bulunursa veya "Şartnameye uygunluk belgesi"
vermeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
Yüklenici firmanın uygunluk için idarenin belirleyeceği yere teslim edeceği, testi yapılacak numunelerle, teklif edeceği
cihaz aynı marka, model ve özelliklerde olmalıdır.
Satıcı firma, teslim sırasında, cihaz ile birlikte, "Cihaz Periyodik Bakım Prosedürleri" ve varsa "Zamanlı Değişmesi
Gereken Yedek ve Sarf Parça Listesi'ni vermelidir.
Cihaz öncelikle hastanemizde kullanılan dezenfeksiyon/sterilizasyon metodu ile temizlenebilir olmalıdır. Firma cihazın
periyodik bakım koşullarını ve özellikle istenen dezenfeksiyon/sterilizasyon metodu varsa bu özellikler belirtilmelidir. Cihaz
özellikle istenen dezenfeksiyon/sterilizasyon metodu ve periyodik bakım gerektirmiyorsa firma bu durumu da belirtmelidir.
İhale konusu cihaza/cihaza ilişkin mevzuatı gereği; Teklif edilen cihazların, üretici ve/veya ithalatçı firmaları tarafından
T.C. ilaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankasına (TITUBB)'na veya ürün takip sistemine (ÜTS) kayıtlı olduklarına dair ürün
tanımlayıcı numaraları belgelenmelidir.
Teklif veren firmalar, aşağıda tanımlanan sistemin bütünlüğünü bozmadan, seti oluşturan kalemlerin her birine teklif
vermelidir, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmaz.
İhaleye teklif veren firmadan teknik şartnamede istenen belgeler firma tarafından eksiksiz olarak verildikten sonra, cihazın
teknik şartnameye uygunluğunun kontrolü (demo istenmişse demo ile birlikte) yapılır. Uygunluk alan cihazın satın alma
birimi tarafından siparişi verilir.
Satın alınması/İhalesi yapılan cihaz yedek parça ve bakım onarım için en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır.  Bu süre
içinde sistemin çarpma, vurma gibi dış yapıya yapılan fiziksel darbelerle kırılmalara, eğilmelere neden olan tutanakla
tespit edilmiş kullanıcı hataları dışındaki, üretime ve/veya kullanımında sakıncalı olduğu açıkça belirtilmemiş
özelliklere bağlı arızalarının onarımında yedek parça, ve bakım onarımdan firma ücret talep etmeyecektir.
Cihazın idareye teslim edildiği tarihten itibaren, kullanım hataları dışında ve garanti süresi içinde kalmak şartıyla; 1 (bir)
yıl içerisinde ayni arızanın 3 (üç) ve daha fazla sayıda tekrarlanması. Farklı tipteki arızaların 4 (dört) ve daha fazla
sayıda meydana gelmesi veya belirlenen garanti suresi içerisinde farklı arızaların toplamının 7 (yedi) ve daha fazla
sayıda olması. Bu arızalar nedeniyle cihazdan yararlanamama sonucunu ortaya çıkarması durumunda, yüklenici firma
cihaza eşdeğer veya daha üstün özelliklere sahip yeni bir cihazla  (kullanıcı birimin de onayı ve idareye yazılı olarak
bildirilerek) değiştirmekle yükümlüdür.
Yüklenici firma garanti bitiminden sonra da en az 8 (sekiz) yıl süreyle ücreti karşılığında servis ve yedek parça
sağlayacak ve yedek parçaların ileriye dönük TL esas alınarak, sipariş kotlarını ve fiyatlarını liste halinde verecektir.
Yıllık olarak en çok fiyat artışları,  ürünün Türk lirası esas alınarak (kamu ihale kurumunun, ilan/davet tarihi 01.02.2014
tarihi ve sonrası olanlar için kullanılacak Yİ-ÜFE, yurtiçi-üretici fiyat endeksi hesaplama tablosuna göre) güncellenerek
hesaplanacaktır.
Kurum bu hizmetleri almak için bakım-onarım sözleşmesi yapmak zorunda değildir. Firma bu sözleşme yapılmasa da
ücreti mukabili kurumun onarım-bakım-kalibrasyon ve yedek parça talebini karşılamak zorundadır.

442.1540.000 VIDEO LARINGOSKOP CIHAZI ADET 5

VIDEO LARINGOSKOP CIHAZIAçıklama :
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Arıza bildiriminden sonra, 48 (kırk sekiz ) saat içinde cihaza müdahale edilecektir. Yurt dışından yedek parça ithali
gerekmediği durumda, en geç 7 (yedi) iş günü içinde cihazı çalışır duruma getirmek zorundadır. Yurt dışından yedek
parça ithalatı gereksinimi varsa; en geç 60 (atmış)  iş günü içinde ithalatı gerçekleştirmek ve cihazı çalışır duruma
getirmek zorundadır.
Yüklenici ayni zamanda 5 (beş) iş gününü aşan onarım sürelerinde, yedek parça tedarik ve onarım süresince eşdeğer
veya daha üstün özelliklere sahip başka bir cihazı idareye ücretsiz olarak tahsis etmekle yükümlüdür. En geç 60 (atmış)
takvim günü içinde cihazı bütün fonksiyonlarıyla çalıştırılacaktır. Arızalı geçen süre garanti süresinden sayılmayacak
ve belirlenen süreyi aşan her gün için arızalardan dolayı oluşan hizmet kaybı firmaya fatura bedelinin %4'ü kadar cezai
müeyyide olarak uygulanacaktır.
Teklifi onaylanarak siparişi verilen ve idarece belirtilen yere teslim edilecek cihazın tüm parçaları kullanılmamış
olmalıdır. Aynı zamanda cihaz; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel orijinal ambalajında teslim edilecektir. Daha önce
"demo" amaçlı olarak kullanılmış cihaz teslim edilmeyecektir.
Cihazın teslimi tedarikçi firma tarafından hastanece tahsis edilen mahalde firma teknik elemanlarınca tüm malzeme ve
aksesuarları ile çalışır durumda teslim edilecektir. Teslim için gerekli tüm malzeme, nakliye, vb. masraflar firma
tarafından karşılanacaktır.
Teklif edilen cihazın uygunluğu için ve/veya satın alma siparişi/ihale sonrası sözleşmesi sonrası teslim edilen cihazın
kabul ve muayeneleri hastane tarafından belirlenecek (kullanıcı birimin de olduğu) komisyon tarafından yapılacaktır.
Kontrol ve muayenede, şartnamenin tamamında istenilen ve teklifte belirtilen tüm teknik özelliklerin ve istenen belgelerin
uygunluğu da araştırılacaktır.  Ayrıca varsa yedek parça,  aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve sayımı
yapılacaktır. Cihazın siparişi ve/veya ihale sözleşmesi sonrası yapılacak kontroller sonrası uygunluk raporuna göre
verilecektir.
Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin bir takım testlerin yapılması
istenebilir. Bu testlerin yapılabilmesi için gerekli personel ve düzeneği firmalar ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul ve
muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
Cihazla ilgili sterilizasyon/dezenfeksiyon testlerinde, cihaz üzerinde metalik kısımlarda korozyon, renk değişimi, vb. ile
plastik kısımlarda renk değişimi, sertleşme, çatlama, vb. durumlar ortaya çıkarsa; Firma tüm cihazları teslim etmiş dahi
olsa geri iade edilecektir.
Tedarikçi firma, sistemin kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile ilişkin konularda kendi eğitilmiş personeli
tarafından hastanenin belirleyeceği elemanlara en az 1 (bir) günlük bir ücretsiz eğitim verecektir. Ayrıca sistemin
montajlarının yapılacağı yerlerdeki personele sistemin kullanım ve bakımı üzerine eğitim verecektir.
Cihaz Macintosh tipte kıvrımlı sapa sahip olmalı ve trakeaya kolay girişe izin vererek larinksi net bir biçimde
görüntüleyebilir olmalıdır.
Elcek ve Ekran Temizliği: Ön kontrol düğmeleri de dahil olmak üzere ünitenin yüzü mühürlüdür ve antimikrobiyal solüsyon
silecekleri ile temizlenebilmelidir.
Bladler temizliği: Bıçaklar aşırı sıcak ve soğuk sıcaklıklara maruz kalmamalıdır. Anti-mikrobiyal temizlemeye uygundur
ve düşük sıcaklıkta hidrojen-peroksid gaz plazma ile sterilize edilebilir olmalıdır.
Bladler sıvı sterilizasyonuna uygun olmalıdır.

Bladler IPX 8 sıvı geçirmemezlik testine sahip olmalıdır.

Test raporlarının orjinali ve türkçe tercümesi kliniğe teslim edilmelidir.

Bladler 316 tıbbi kalite paslanmaz çelikten mamul olmalıdır.

Batarya Lityum lion pil ile çalışmalıdır. Batarya ile en az 200 dk çalışabilmelidir Bataryanın şarj süresi 8 saati
geçmemelidir.
Işık kaynağı LED olmalıdır ve en az 6 adet led ışık kaynağı olmalıdır.

Kendi üzerinden açılandırılabilen 3,5" Lcd ekranı olmalıdır.

Bladlerin ucundaki kamera 2 megapiksel olmalıdır.

Ekran çözünürlüğü 640*480 pixels olmalıdır.
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Değişik ölçülerde macintosh 1-2-3-4,Miller 00-0-1 numara bladleri kullanılabilir özellikte olmalıdır. İstenirse opsiyonel
olarak macintosh  5 numara bıçaklar da kullanılabilir olmalıdır. Ayrıca pediatrik ve zor entübasyon bıçakları da
kulanılabilmelidir.
Her set için kullanıcının belirleyeceği 5 adet blade verilecektir.

Cihaz ile beraber 1 adet resuable stile verilmelidir.

Resuble Stilenin ucu yuvarlatılmış olmalıdır.

Bladeler entübasyon esnasında vokal kortları görüntüleyebilmek için 66 derece olmalıdır.

Cihaz en az  4GB kapasiteli dahili hafıza  özelliğine  sahip olmalıdır. Cihazın el tutamağı üzerinde yerleşik bir tuş olmalı
ve kullanıcı sadece tek tuşa basarak hem video kaydı hem de anlık fotograf çekebilme özelliğine sahip olmalıdır.
Bu bladler medikal tip optik polinier yapıda anti-fog özelliği olmalıdır, böylece görüntünün buğulanması engellenmelidir.

Ergonomik şekilde olmalı ve hızlı açılabilmelidir. Bıçaklar ve elcek kolaylıkla takılıp çıkarılabilmelidir.

Vucut sıvılarının takibi ürün dezenfekte etme özelliklerini ve çapraz kontaminasyona sebep olacak kirlenmeleri tesbit
etmeyi kolaylaştırmak için handle ve gövdesi beyaz renkte olmalıdır.
Endotrakeal tüpü yerleştirme esnasında vokal kortlara erişimi sağlamak için hava lümenli 40 cm  kadar olan kısım
kaplamalı metal rijit 40 cm den sonrası flaxible acı ve şekil verdirilebilir o2 geçişli ve  konnektörlü atravamatik uçlu 2 adet
15 FR buji beraberinde verilmelidir .
Setin içinde resuable jet ventilasyon cihazı olmalıdır.

Jet ventilasyon cihazı tetikli sisteme sahip olmalıdır.

Yeni doğan pediatrik ve yetişkin kullanımına uygun olmalıdır.

Max 60 frekansa kadar oksijen basıncı sağlamalıdır.

Renk kodlu ekran göstergesi olmalıdır.

USB şarj cihazı veya direkt şehir şebekesinden şarj edilebilmelidir.

Ürün ile birlikte şarj cihazı ve universal USB şarj  verilmelidir.

A.T


