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M üdürlüğüm üz ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 1 Kalem 
mal/ hizmet 4734 Sayılı K.İ.K 'nun 22/d maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin KDV hariç birim 
fiyatınızı yazılı ve tasdikli olarak 15.02.2021 günü saat lLOO’e kadar Patnos Devlet Hastanesi Satın A lm a Birimine 
gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

Şakir K AYA 
İdari ve Malj İK lı^ d ü d ü rü

İHTİYAÇ LİSTESİ
S .N o M a lze m e  A dı M ik ta r B irim i B irim  F iy a tı T o p la m T u ta r

1 TOM OGRAFİ o t o m a t i k  POMPA  
ENJEKTÖRÜ 300 Adet

Son T eklif  V erm e Tarihi: 15.02.2021 g ü n ü  s a a t  11:00’e T ek li f  Verm e gün ve saat ine  göre fax/mai! ile gönderileb ilecek  
asılları elden yada k argo/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 lıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanm a suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-M alzem e teslim inde teklifte belirtilen kalite ve marka 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  malzem enin 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 hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilm iş olm asından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot 
ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TİTUBB kayıtlarının esas alm adığından, hastanem iz idaresi de bu kayıtları esas 
almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşm ediğini tespit ederek geri ödeme 
yapm aması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firm aya rükû edilecektir.
9-tdarem iz en düşük fiyat kabul etme zorunda olm ayıp malzeme seçim inde verim lilik kalite m alzem enin nevine göre satış sonrası 
hizm et 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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229. kalem: OTOM ATİK ENJEKTÖR (TOMOGRAFİ OTOM ATİK POMPA  
ENJEKTÖRÜ BT İÇİN)
1. Enjektör BT cihazı ile birlikte kullanıma uygun olmalıdır. Sistem üzerine iki adet kontrast
madde şişesi ve bir adet serum fizyolojik şişesi direkt olarak takılabilmelidir. Kontrast madde 
şişelerinden biri bittiğinde diğerine otomatik olarak geçebilmelidir.Kontrast madde ve serum, 
şişe veya mediflex ambalajından direkt olarak otomatik enjektöre takılabilmelidir. Bu 
sebeple kontrast maddenin doldurulacağı herhangi bir sarf malzemeye gerek olmamalıdır.
2. Otomatik enjektör Roll Pump sistemi ile çalışmalıdır, kontrast madde konteynınndan direkt 
hastaya kontrast enjekte etmelidir.
Enjektör akış hızı 0, lm l/s ile 10,0ml/s arasında 0 ,lm l/s adımlar ile ayarlanabilir olmalıdır.
3. Özellikle Kardiak çekimlerde daha az kontrast madde ile yüksek kalitede görüntü alabilmek 
için ardışık olarak 12 farklı yoğunluk ve hızda kontrast bölüşünü gönderebilmelidir.
4. Otomatik enjektörün iki adet hortum seti olmalıdır. Bunlardan biri sistem üzerine takılmalı 
ve 24 saat boyunca birden fazla hastada kullanılabilecek yapıda olmalıdır,diğer set ise her 
hastada değiştirilen çift check valfli hortum seti olmalıdır.
5. Otomatik enjektör üzerinde, kontrast maddelerin ve NaCl'nin akışım kontrol eden üç adet 
sensör bulunmalıdır, herhangi bir sebeple akış kesilirse bu durumu algılamalı,enjeksiyonu 
durdurup uyan vermelidir.
6. Otomatik enjektör üzerinde, sistem seti içindeki hava kabarcıklarını algılayan bir sensör 
bulunhıalıdır. Bu sensör herhangi bir hava kabarcığı oluştuğunda motoru durdurmalı ve uyan 
vermelidir. Otomatik enjektörün, hava kabarcığını otomatik çıkarma modu bulunmalıdır.
7. Otomatik enjektör sistemi, en az 12" dokunmatik monitör yardımı ile kumanda odasından 
da kontrol edilebilmelidir.
8. Otomatik enjektör cihazının şişe ısıtıcı mekanizması olmalıdır.
9. Otomatik enjektörün; manuel start,modu bulunmalıdır,
10. Enjektör cihazı ile kontrol monitörü arasında kablo bağlantısı olmamalı ve iletişim 
bluetooth bağlantısı ile sağlanmalıdır.
11. Enjektör batarya ve direk enerji ile çalışabilmelidir,
12- İhaleye girecek firmalar teklifleri ile birlikte test ve değerlendirme amaçlı numune 
vereceklerdir. Num uneler denenecek hasta güvenliği ve istenilen özellikleri ihtiva edip 
etmediği konusunda karşılaştırma yapılacaktır ve komisyon üyelerinin onayı alındıktan sonra 
teklifler değerlendirilecektir.


