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M üdürlüğüm üz v e  bağlı b irim lerde kullanılm ak üzere aşağıdaki listede miktarı v e  birim i belirtilen  1 K alem  

m al/ hizm et 4734  Sayılı K .İ.K  'nun 22 /d  m addesine göre alım ı yapılacaktır. İlg ili alım a ilişkin  K D V  hariç birim  

fiyatın ızı yazılı ve tasdikli olarak 2 8 .01 .2021  günü saat 14:00’e kadar Patnos D ev le t H astanesi Satın A lm a B irim ine  
gönderilm esi/teslim  ed ilm esi hususunda;

G ereğini rica ederim

Ş akf^K A Y A  
İdari ve M alifcİeK ^lüdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ
S .N o M alzem e A dı M iktar B irim i Birim  Fiyatı Toplam Tutar

1 FLOW M ETRE N EM LEN D İRM E KAVANOZU 
KAPAKLI 100 ML 10 Adet

Son T eklif  V erm e Tarihi: 28 .01.2021 g ü n ü  s a a t  14:00’e T ek li f  V erm e gün ve saatine  göre  fax/m ail ile gönderileb ilecek  

asılları elden yada kargo/posta  yolu ile teslim edilmelidir.
1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- M al/ H izmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm  nakliye işlemleri yüklenici firm a tarafından karşılanacaktır.
3- A lım a Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanm a suretiyle fesat karıştıranların tespit edilm esi halinde yine 4734 sayılı Kİ 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-M alzem e teslim inde teklifte belirtilen kalite ve m arka esas alınacak, benzer, m uadili vb. M alzem eler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla m alzem e için te lif gönderilm iş ise her kalem malzeme için tek lif fiyatı yazılacak, eksik teklifler 
değerlendirilmeyecek, değerlendirm e tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim  edilm eye teklifler değerlendirm eye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm  şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firma bunların Sut hüküm leri doğrultusunda doğru eşleştirilm iş olm asm dan sorum ludur. Geri ödem e kurumu barkot 
ve Sut kodlarının eşleştirilm esi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas alm adığından, hastanem iz idaresi de bu kayıtları esas 
almayacaktır, anılan kurum un herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşm ediğini tespit ederek geri ödeme 
yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.
9-İdaremiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olm ayıp malzeme seçim inde verim lilik kalite m alzem enin nevine göre satış sonrası 
hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.
10-Teknik şartname ekte olup şartnam e uygun olm ayan teklifler değerlendirm e dışı tutulacaktır.

N ot:l-M al teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-M uayene kabul birimi dışındaki teslim atlarda oluşan sorum luluk ilgili yükleniciye aittir.
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OKSİJEN FLO W M ETRESİ ŞİŞESİ TEKN İK  ŞARTN A M E - 121 

O KSİJEN

FLOVVM ETRESİ ŞİŞESİ 

TEKN İK ŞARTN A M ESİ

• N em lendirici şişesi kırılm az polikarbon m alzem eden yapılm ış ve 250 cc o lm alıd ır.

• Hastanem izde m evcut kullan ılan  Flovvm etreler ile uyum lu olm alıd ır.

• N em lendirici şişesi içerisinde bulunan şişe contası kesin likle  çıkm ayacak şekilde dizayn edilm eli.

• Flovvmetre +121oC sterilizasyonda otoklava dayanıklı o lm alıd ır.

• Üretici firm anın  ISO - 9001 belgesi o lm alı ve belgede sağlık standardı EN 46001 ve ISO 13485'i

sağladığı belirtilm iş olm alıd ır.

• Ürün sağlık standartlarında CE belgesi, UBB Belgelendirm esine sahip  olm alı ve yazılı o larak ibraz 

etm elidir.

• Üretici firm a TSE H izm et Yeterlilik  Belgesine sahip olm alı ve yazılı o larak ibraz e d ilm elid ir.( Tüm  

ibrazlar imza sirküleri ile b irlikte verilm elid ir.)

• im alat hatalarına karşı 2 yıl garanti ve 10 yıl yedek parça bulundurm a taahh üd ünü  yazılı o larak 

beyan etm elid ir
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