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DOĞUMHANE BÎRİMİ İÇİN TEDAVİ ARABASI ALIM İŞİ 
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İLGİLİ FİRMALARA

18.02.2020

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile 
yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 20.02.2020 saat: 
14:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

SARSUUzm.Dr. Muşta
Başliekim V.

Satın Alınacak Malın/ işin KDV Hariç Teklif
S.No M alın/tşin Cinsi Sut Kodu UBB M iktarı Birimi Fiyat Tutar

1 TEDAVİ ARABASI 2 Adet

KDV Hariç Genel Toplam

T eklif Eden 
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

E k: Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir,
• Alternatif Teklif Kabui edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin “T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
• idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün 
içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres:Sansu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdh@hotmail.com Web:

İlgili K iş i: Mehmet Sena ULAŞ - 
memet_.ulas@hotmail.com

mailto:patnosdh@hotmail.com
mailto:memet_.ulas@hotmail.com


TEDAVİ ARABASI ŞARTNAMESİ

• Acil servis ve yoğun bakım alanlarında kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak 
üretilmiş, acil müdahaleler sırasında ihtiyaç duyulabilecek tüm tedavi ekipmanlarının 
fonksiyonel olarak konumlandırıldığı

• Tamamı 304 kalite paslanmaz çelik ana gövde, kompakt laminant çekmeceler

• Üst tabla üzerine entegre edilmiş yönlendirme özelliğine sahip defibrilatör sehpası

• Arabaya entegre edilmiş oksijen tüp taşıyıcısı, serum askısı, paslanmaz çelik çöp 
kovası ve CPR tablası

• Merkezi kilit sistemi ve 50 adet plastik kilit

• Ebatlar (E x B x Y) : 910x650x1000 mm

Dayanıklılık

• Darbelere ve korozyona dayanıklı, kolay temizlenebilir paslanmaz çelik üretim, 
yuvarlatılmış kenar dönüşler

• Her türlü ihtiyacı karşılayacak, farklı derinlikte 5 adet çekmece

• Çekmece içine yerleştirilmiş, ilaçların karışmaması ve belli bir düzen içinde 
sunulmasını sağlayan separatör

• Sessiz ve kendinden kapanma özelliğine sahip, uzun yıllar sorunsuz bir şekilde 
kullanabilir özellikli ray sistemi

Hareket Kabiliyeti

• Cihaza entegre, ergonomik kullanımlı yan gövdeyi tam genişlikte kapsayan anodize 
alüminyumdan üretilmiş itme kolu

• Hareket kabiliyeti yüksek, çarpma tamponlu, ikisi frenli anti statik tekerlek 

Aksesuar Konumlandırma
• İlaç uygulama hazırlığında kullanılan serum askısı, muayene lambası gibi 
ekipmanları güvenle konumlandırmayı sağlayan aksesuar rayları

• Arabaya entegre edilmiş iki kayışlı oksijen tüpü taşıyıcısı ve 3 litrelik alüminyum 
oksijen tüpü

• Gövde üzerine entegre edilmiş yönlendirilebilir defibrilatör sehpası

• Acil uygulamalarda kolay ulaşılabilir CPR tablası

Güvenlik

• Araba üzerine entegre edilmiş ekipman ve narkotiklerin güvenle depolandığı tüm 
çekmecelerin kilitlenmesini sağlayan merkezi kilit sistemi ve tek kullanımlık plastik kilit 
takımı


