
T.C.
AĞRI  ̂ALİLİĞİ 

İL SAĞLIK M I DÜRLÜĞC 
PATNOS DE^XET HASTANESİ

Sayı 
Konu 
Dosya ID

291
Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
695

İL G İL İ F İR M A L A R A

08.07.2019

Hastanem izin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, m iktarı ve özellikleri yazılı m alzem elerin  / hizm etin 
alımı 4734 sayılı K am u İhale K anununun 22 m addesine göre D oğrudan Tem in U sulü ile yapılacaktır. Söz 
Konusu alım için KDV hariç birim  fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 11.07.2019 saat: 14:00'a kadar ivedi 
olarak gönderm eniz hususunda; G ereğini rica ederim .

)/
Satın A lınacak M alın/ İşin K D V  Hariç Teklif

S.No M alın/Işin Cinsi A çıklam a M iktarı Birim i Fiyat Tutar

1 INFUZYON POMPASI BAKIM  
ONARIM 5 Adet

K D V  Hariç Genel Toplam

NOT: Y ukarıda belirtilen süre içerisinde tek lif çıkm am ası veya gelen tekliflerin  idare tarafından yetersiz 
görüldüğü durum larda bu  süre m aksim um  10 gün kadar uzatılabilir.

T eklif Eden 
.../.../2019

Kişi / O da / Firm anın Adı veya Ticaret Ünvanı - K aşe/İm za

A drcstSansu M ahallesi A dilcevaz yolu üzeri 5.km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdh@ hotm ail.com  Web:

Bilgi için : M ehmet Sena ULAŞ -

mailto:patnosdh@hotmail.com


İNFÜZYON POMPASI TAMİR-ONARIM ŞARTNAMESİ

1-Onarımı yapılacak infüzyon pompaları braun marka olup kullanılacak yedek 
parça/parçalar braun marka olacak.

2-Onarımı yapacak firma braun yetkili servisi olacak,istendiğinde bunu 
belgeleyecek.

3-Onarımı yapılan infüzyon pompalarına enaz l(bir) yıl garanti verilecek.

4-Değişimi yapılacak yedek parçalara kullanıcı hatası (sıvı teması-yüksek voltajlı 
elektrik akımı)dışında kalan fabrikasyon-üretim hatası-onarım ve montaj 
arızalarına karşı enaz l(bir)yıl garanti verilecek.

5-Onarımı yapılan infüzyon pompaları onarım sonrasında cihaz sahibi "Patnos 
Devlet Hastanesi " tarafından gerekli kontrolü yapıldıktan sonra kabul 
edilecek,eksik tespit edildiğinde ilgili servise geri gönderilecek.

6-Onarılan cihazların tespit edilen arızalan ve değişimi gereken yedek parçaları 
karşılık fiyatları ile ayrıntılı şekilde raporlanacak.

Müfid KURUŞ 

Yoğun Bakım sorumlu hemşiresi


