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T.C. 
AĞRI \  ALİLİĞİ 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
PATNOS DEVLET a4STAiNESİ

Sayı 
Konu 
İşin Adı 
Dosya Id

54592530-211/.....
Fiyat Teklifi 
ULTRASON PROBU AUM  İŞİ 
1933

27.02.2020

İLGİLİ FİRM ALARA

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 03.03.2020 saat: 
14:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

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

1
ULTRASONOGRAFİ PROBU DIŞ 
BÜKEY - CONVEX ABDOMEN 
PELVIS

1 Adet

KDV Hariç Genel Toplam

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

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvam - 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 Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değeriendiriiecektir.
• Tekiif edilen malzemelerin “T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusai Bilgi Bankası" na kaydediierek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
• İdare, 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.

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

ilgili K iş i : M ehmet Sena ULAŞ - 
memet_.ulas@ hotm ail.com

mailto:patnosdh@hotmail.com
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ULTRASON PROBU TEKNİK ŞARTNAM ESİ

GENEL İSTEKLER VE ÖZELLİKLER

A. Konveks Prob T e kn ik  Şartnam esi

1.Alım ı yap ılacak olan Konveks Prob Toshiba marka Aplio 300, Aplio 500, Aplio 80 , ApiioM X, Aplio 
XG, Aplio XV, A rtida , Xario , Xario XG M odel U ltrason cihazına uyum lu o lacaktır.

2. Alım ı yap ılacak olan prob:

■Bant genişliği: 1,9 6 MHz 
-Uygulam alar:Adom inal 
-Frekans M erkezi: 3 .5 MHz 
-Yerli Frekans Seçim i: 6 .0 MHz, 4 .0M H z, 1.9 MHz 
-THI Frekans Seçim i: 6 .0  MHz, 5 .0 MHz, 4 ,0  MHz 
■D THI Frekans Seçim ı:3  ve/veya 5 MHz 
•Görüş A lan rYak laşık  70 derece özellik li o lacaktır.

B . Genel H ususlar

1. Genel hususlar bölüm ü alım ı yapılacak olan iki prob içinde geçerli o lacaktır.
2. Yüklenici firm a/firm a la r teknik şartnam elerin  her m addesine tek tek cevap verecektir.
3. Alım ı yap ılacak olan problar açılm am ış kutularında hiç ku llan ılm am ış ü rün le r o lacak kutuların 

üstünde se ri/ lo t bilgisi Dulunacaktır
4. Alım ı yap ılacak olan problar CE (Conform ite European) belgesine sahip o lacaktır.
5. Alım ı yap ılacak olan problar UBB dışı ise yüklenici firm a probların  UBB dışı olduğunu 

hastanem ize yazılı o larak be lirtilm elid ir.
6. Alım ı yap ılacak olan probların m uayenesi ve kabulü; söz konusu prob ların  cihaz üzerinde test 

ed ild ikten sonra yap ılacaktır.
7. Eğer alım ı yap ılacak olan problar ilgili cihazlara uym az, çalışm az veya istenilen  görüntü 

kalitesin i sağlam az ise yüklenici firm a bu probları yen isi, ça lışan ı, uyum lu olanı ve görüntü 
kalitesi isten ilen  seviyede olanıyla ek bir ücret talep etm eksizin  değ iştirecektir,

8. Sarın alm a karan  verilm eden  önce ihtiyaç duyulm ası halinde num une değerlend irilm esi 
yap ılacaktır. İsten ilen  num uneyi süresinde teslim  etm eyen veya teslim  ettik leri num uneler 
uygun bulunm ayan isteklile rin  o kalem için verd ik leri tek lifle r değerlend irm e dışı 
b ırakılacaktır.
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