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Sayı: U  t
Konu: Y A Ğ U N  BA K IM  B İR İM İN D E  B U L U N A N  SERVO-I V E  SERVO-S C İH A Z L A R IN A  U Y U M L U  BAKIM  
KİTİ ALIM  İŞİ

S ay ın ............................................................................................................................

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 18.02.2021 günü saat 14:00’e kadar Patnos Devlet Hastanesi Satın A lm a Birimine 
gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

İdari

İHTİYAÇ LİSTESİ
S.No M alzem e Adı M iktar Birimi Birim Fiyatı Toplam Tutar

1 VENTİLATÖR CİHAZI BAKIM KİTİ 2 Adet

Son T ek lif V erm e T a rih i: 18.02.2021 g ü n ü  s a a t  14:00’e T ek lif V erm e gün ve sa a tin e  göre  fax/m ail ile gönderileb ilecek  
asılla rı elden yada k argo /posta  yolu ile teslim  ed ilm elid ir.
1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- M al/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firm a tarafından karşılanacaktır.
3- Alıma 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, muadili vb. M alzem eler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla m alzem e için te lif  gönderilm iş ise her kalem m alzem e için tek lif  fiyatı yazılacak, eksik teklifler 
değerlendirilmeyecek, değerlendirm e tüm  m alzem 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 hüküm leri doğrultusunda doğru eşleştirilm iş olm asından sorum ludur. Geri ödem e kurum u 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 m alzem e barkot ve Sut kodunun doğru eşleşm ediğini tespit ederek geri ödeme 
yapm am ası halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafm dan tedarikçi firm aya rükû edilecektir.
9-İdarem iz en düşük fiyat kabul etme zorunda olm ayıp malzem e seçim inde verim lilik kalite m alzem enin nevine göre satış sonrası 
hizm et ile ilgili kraterleri değerlendirir.

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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SERVO-I VE SERVO -S BAKIM KİTİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1- Bakım kiti Servo-I ve Servo -S cihazlarına uygun olmalıdır.
2- Bakım kiti içinde hava ve oksijen gaz modülüne uygun 2 adet partikül filtresi bulunmalıdır.
3- Bakım Kiti içinde gaz modülleri için 2 adet gaz modül valfi (nozzle) bulunmalıdır.
4- inspirasyon basınç sensörüne korumak amacı ile kit içerisinde 1 adet bakteri filtresi 

bulunmalıdır.


