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M üdürlüğümüz ve bağlı birim lerde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 7 Kalem 
mal/ hizmet 4734 Sayılı K.İ.K  'nun 22/d maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alım a ilişkin KDV hariç birim 
fiyatınızı yazılı ve tasdikli olarak 25.02.2021 günü saat lLOO’e kadar Patnos Devlet Hastanesi Satın Alma Birimine 
gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

Şakir K /ıY A  
İdari ve MaJij£İ£*>Nİüdürü~

İ H T İ Y A Ç  L İ S T E S İ

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 FİLTRELER ( h l3  hepa filtre 457*457*78 ) 48 Adet
2 HEPA FİLTRELERİ ( h 13 hepa filtre 305*305*78 ) 5 Adet
3 KASET FİLTRE ( g4 kaset filtre 287*592*48 ) 40 Adet

4
G4 KASET FİLTRE FİLTRE ( g4 kaset filtre 
592*592*48 )

40 Adet

5
G4 KASET FİLTRELERİ ( g4 kaset filtre 
490*592*48 )

20 Adet

6 TORBA FİLTRELERİ (f7 torba filtre 592*592*300) 10 Adet
7 TORBA FİLTRESİ (f7 torba filtre 287*592*300) 30 Adet

Son T ek li f  V erm e Tarihi: 25.02.2021 g ü n ü  s a a t  1 LOO’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 . (patnOSdh@hotmaİl .COÜî)
1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- M al/ H izmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma 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 hüküm leri uygulanacaktır.
4-M alzem e teslim inde teklifte belirtilen kalite ve m arka esas almacak, 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  edilmeye teklifler değerlendirm eye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firma bunlarm Sut hüküm leri doğrultusunda doğru eşleştirilm iş olm asından sorumludur. 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 tarafından tedarikçi firm aya rükû edilecektir.
9-İdarem iz en düşük fiyat kabul etm e zorunda olmayıp m alzem e seçim inde verim lilik kalite m alzem enin nevine göre satış sonrası 
hizm et ile ilgili kraterleri değerlendirir.
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10-Teknik şartname ekte olup şartnam e uygun olm ayan teklifler değerlendirm e dışı tutulacaktır.

Not: 1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilm esi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-M uayene kabul birimi dışındaki teslim atlarda oluşan sorum luluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA
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K A S E T F  İL T R E T E K N İ K  Ş A R T N A M E S İ

1- F iltrelerimiz EN 779 standardın da olmalıdır
2- Kaset filtrelerin, kasaları mukavemetli yüksek galvanizli saç ana çatıdan oluşmaktadır.
3- Filtre malzemesi sentetik elyaf olmalıdır.
4- Sentetik elyaf 85-90% Rh neme dayanıklı olmalıdır.
5- Çalışma basıncı 35 P a-2 0 0 0 Pa olmalıdır.
6- Sentetik elyaf 200gr/m A olmalıdır.
7- Kaset filtrenin çift tarafı koruma telli zig zag olmalıdır.

T O R B A F  İL T R E T E K N İ K  Ş A R T N A M E S İ
1- Filtrelerim iz E N 779 standardında olmalıdır.
2- Torba filtrelerin, kasaları mukavemetli yüksek galvanizli saç ana çatıdan oluşmaktadır.
3- Filtrelerin sızdırmazlığı sağlanmış olmalıdır..
4- Filtrelerin çalışma sıcaklığı 90 °C olmalıdır.
5- Filtre malzemesi sentetik olmalıdır.
6- Filtre süzücü malzemesi dış dikişleri ultraonik dikişli olmalıdır.
7- Torba Filtrelerin cep sayısı sistemin hava debisine göre hesaplanmalı ve uygun sayıda 

olmalıdır.
8- Filtre torbaları çalışma esnasında birbiri üzerine şişmeyecek yapıda iç dik işlere sahip 

olacaktır.

HEPA FİLTRE TEKNİK ŞARTNAM ESİ
1- Hepa filtreler EN 1822 standardına göre H13 sınıfında ve % 99,995 verimliliğe sahip olmalıdır.
2- Ürünlerimiz filtre elemanı havalandırma kanalındaki yerine doğru bir şekilde yerleştirildiğinde, 

birleşme kenarlarında hiçbir sızıntı olmayacak şekilde tasarımlanmış ve imal edilmiş olmalıdır.
3- Hepa Filtrelerin kasası M DF olmalı ve nem sıcaklık ve korozif ortama karşı dayanıklı MDF kasa 

olmalıdır.
4- Filtre elemanları kullanım sırasında maruz kalabileceği mekanik zorlamalara karşı dayanabilecek 

şekilde tasarlanmış ve imal edilmiş olmalıdır.
5- Filtre süzücü kağıdı cam lifinden mamül ve mini-pileli olmalıdır.
6- Filtreler nakliye sırasında ve montaj esnasında dış ortamın olumsuz etkilerinden korunacak 

şekilde (toz, nem v.s. gibi) ambalajlanmış olmalıdır.
7- Filtrelerin hassasiyeti EN 1822 standartlarında belirtildiği üzere EU 13 grubunda olup 0.3 mikron 

boyutundaki partiküller için % 99.995'dir.
8- Filtrelerin tektarafı eklemesiz, hiç bir hava kaçağına izin vermeyecek şekilde contalı olmalıdır.
9- Filtrelerimizin malzemeleri % 95 nem miktarına ve en az 90 C sıcaklığa kadar dayanıklıdır.
10- Filtreler fazla enerji harcanmasını önlemek ve filtrelerin daha uzun ömürlü olmasını sağlamak için 

filtrelerin başlangıç basınç kayıpları ve kabul edilebilir son basınç değerleri uygun kriterler 
içerisinde olmalıdır.
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