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İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı 
Konu 
İşin Adı 
Dosya Id

54592530-211/............................................................  02.09.2020
Fiyat Teklifi
HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN KAN VE SERUM ISITICI CİHAZI ALIM İŞİ 
2506

İLGİLİ FİRMALARA

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 07.09.2020 saat: 
15:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Satın Alınacak Malın/ İşin KDV Hariç Teklif

S.No Malın/İşin Cinsi Sut Kodu UBB Miktarı Birimi Fiyat Tutar

1

TIBBİ M ALZEM E ISITMA 
CİHAZLARI, DİJİTAL SERUM  
ISITICI KAN VE SERUM  ISITICI 
CİHAZI

1 Adet

K D V ] iariç Genel Toplam

Teklif Eden
.../.. ./2020

Kişi / Oda / Firm anın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İm za

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 değerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin “T.C.ilaç 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.
• 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 icra 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:

ilgili Kişi : Yunus OZYOLCU -

mailto:patnosdh@hotmail.com


KAN VE SERUM ISITMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz, transfüzyon ve infüzyon işlemleri sırasında, hastada oluşabilecek hipoterm i riskini 
ortadan kaldırm ak am acıyla kullanılm alıdır.

2. Cihaz, "sürekli(continuous)" çalışma m odunda kullanılmalı, kısa ve uzun infüzyon veya 
transfüzyon setleri ile gönderilen kan veya IV sıvılarının sıcaklığı, istenilen değerlerde 
ayarlayabilm en ve koruyabilm elidir.

3. Cihazın ısıtma aralığı 35-42°C arasında ve doğruluk ± l ' C  olm alıdır.

4. Cihazın ısıtma derecesi 0.1'er derece aralıklarla hassas olarak ayarlanabilm eli ve ayarlanan 
değere ulaşınca, cihaz otom atik olarak ısıtmayı kesmelidir.

5. Cihaz üzerinde sayısal değerlerin rahatça okunabilm esi için 4 adet SSD tip ekranı olmalıdır.

6. Cihazda ayarlanm ak istenen derece Celsius ve Fahrenheit olarak seçilebilm elidir.

7. Cihaz, en fazla 2 dakika içinde istenilen ısı seviyesine ulaşmalı ve aşırı ısınmaya karşı koruma 
devresi bulunmalıdır.

8. Cihazın hassas olarak ısıtabilmesi için en az 2 adet ve birbirinden bağım sız ısı sensörü ile 
çalışacak şekilde tasarlanm ış olmalıdır.

9. Cihaz, yüksek ve düşük ısılarda ve arıza durumunda sesli ve görsel olarak alarm vermelidir.

10. Cihaz, tek kanaldan ısıtma yapm alıdır.

11. Cihaz, ilave bir sarf malzeme gerektirm em elidir.

12. Cihazın sıvı geçirm ezlik sınıfı IPX1 olmalıdır.

13. Cihazda ısıtma işlemini sorunsuz devam  ettiğini gösteren LED gösterge olmalıdır.

14. Cihazın hasta başı kullanıma uygun olmalı, serum askılığına kolaylıkla takılabilm esi için 
holder sistemi ve askı ipi verilm elidir.

15. Cihazın ebatları en fazla 77x178x37 mm (±2mm) ebatlarında olm alıdır.

16. Cihaz değişik yerlerde kullanılm ak üzere kompakt ve hafif yapıda olmalı, cihaz ağırlığı en 
fazla 260 gr. olm alıdır.

17. Cihaz değişken şebeke gerilim lerine karşı 100-240 VAC arası şebeke elektriği ile 50-60 
Hz. şebeke frekanslarında çalışabilm elidir.

18. Cihazın CE belgesi bulunmalıdır.

19. Teklif veren firm anın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmalı ve teklif verdiği cihazın adı 
ve markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde bulunmalıdır.

20. Teklif edilecek cihaz im alat ve fabrikasyon hatalarına karşı en az iki (2) yıl garanti 
kapsam ında olm alıdır.

21. Teklif veren firm anın tıbbi cihaz yönetm eliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği, 
vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetm eliği kapsam ında tıbbi cihaz satış, reklam 
ve tanıtım yönetm eliği gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip olm alıdır. Buyetki 
belgesi ihale dosyasında sunulm alıdır.


