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

M üdürlüğüm üz ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 5 Kalem 
mal/ hizmet 4734 Sayılı K.İ.K ’nun 22/d maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin K D V  hariç birim 
fiyatınızı yazılı ve tasdikli olarak 18.03.2021 günü saat 10:00’e kadar Patnos Devlet Hastanesi Satın A lm a Birimine 
gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

İdari

İHTİYAÇ LİSTESİ

Ş a k / ^ A Y A  
e Mali iteler M üdürü

S .N o M a lze m e  A dı M ik ta r B irim i B irim  F iya tı T o p la m T u ta r
1 F2/8TA23 (F2-B1 İle Uyum lu) Kraniotom Ucu 1 Adet
2 8MH22 (8B İLE UYUM LU ) TUR UCU 1 Adet '
3 9BA90 (9M İLE UYUM LU) TU R UCU 1 Adet
4 9BA60 (9M İLE UYUM LU) TU R UCU 1 Adet
5 9BA60D (9M İLE UYUM LU) TUR UCU 1 Adet

Son Teklif Verme Tarihi: 18.03.2021 gü n ü  saa t 10:00’e T eklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asılları 

elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir. (patnOsdh@hotmail.COm)
1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- M al/ H izm et ve Y apım  işlerinde gerekli tüm  nakliye işlem leri yüklenici firm a tarafından karşılanacaktır.
3- Alıma 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, muadili 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 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 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 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-İdarem 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.
Not: 1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-M uayene kabul birimi dışındaki teslim atlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir. '
FİRM A-KAŞE

İMZA
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e l e k t r ik l i  y ü k s e k  d e v ir l i  k r a n i o t o m  u c u  v e  d r il l
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek yüksek devirli kraniotom ucu ve driller hastanemiz demirbaşında kayıtlı 
bulunan Elektrikli Yüksek Devirli Midas Rex Legend motor ve ataçmanları ile (F1-B5, 
F2-B1, 8B, 9M; AAIO numaralı ataçmanlar) tam uyumlu ve orijinal olmalıdır. Aynı 
üretici firma tarafından üretilmiş ve kalite kontrolünden geçmiş olmalıdır.

2. Teklif edilecek yüksek devirli kraniotom ucu ve drillerin üzerinde kod numarası yazılı 
olmalıdır.

3. Yüksek devirli kraniotom ucu ve driller steril ambalajında, ayrıca plastik bir tüp 
içerisinde korumalı olmalıdır. Sterilizasyonun sona erdiği tarih ambalaj üzerinde yer 
almalıdır.

4. Teklif veren firmalar aynı zamanda kliniğimizde bulunan Midas Rex Legend yüksek 
devirli elektrikli drill motor sistemine teknik servis desteği sağlayabilecek alt yapıya 
sahip olmalıdır.

5. Teklif edilecek olan yüksek devirli kraniotom uçları carbide'den imal edilmiş olmalıdır.

6. Teklif edilecek yüksek devirli kraniotom uçları; delici uç, kesici uç, kibrit başlı elmas ve 
kibrit başlı uç, burr curved, flexible telescoping uç, transnazal ve Perforatör uç 
çeşitlerini de içermelidir.

7. Uçlar kliniğimiz tarafından seçilecektir. Tercihen uç numaraları şunlardır:

• F2-B1 numaralı ataçman (AF02 kodlu) ile uyumlu olan Tapered - 23 mm (ürün
kodu: F2/8TA23),

• 8B numaralı ataçman (AS08 kodlu) ile uyumlu;
o Baş çapı 2.2 mm kibrit yivli uç (ürün kodu: 8MH22 (şaft uzunluğu 8 cm, 

small bore)),
• 9M numaralı ataçman (AS09 kodlu) ile uyumlu;

o Baş çapı 9 mm yuvarlak yivli uç (ürün kodu: 9BA90 (şaft uzunluğu 9 cm, 
large bore))

o Baş çapı 6 mm yuvarlak yivli uç (ürün kodu: 9BA60 (şaft uzunluğu 9 cm, 
large bore))

o Baş çapı 6 mm yuvarlak diamond uç (ürün kodu: 9BA60D (şaft uzunluğu 9 
cm, large bore))
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