
T.C.
AĞ RI V A LİLİĞİ 

Ağrı İl Sağlık M üdürlüğü 
Patnos Devlet Hastanesi

—, 12.03.2021
Sayı: ö
Konu: H A STA N EM İZİN  İH TİY A CI O L A N  F L O V /M E T R E  A LIM  İŞİ

Say 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 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

KA Y A  
İşler M üdürü

S.No M alzem e Adı Miktar Birimi Birim Fiyatı Toplam Tutar

1 HAVA AKIŞ OLÇUM  CİHAZI - DEBIM ETRE - 
FLOW M ETRE TEKLİ ERİŞKİN

35 Adet

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

elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir. (patnOSdh@hotltiaİl.COITl)
1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- M al/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma 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 alzeme 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 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 şartlan 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 eşleştirilmesi 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 
yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firm aya rükû edilecektir.
9-İdaremiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçim inde verim lilik kalite malzem enin nevine göre satış sonrası 
hizm et ile ilgili kraterleri değerlendirir.
10-Teknik şartname ekte olup şartnam e uygun olmayan teklifler değerlendirm e dışı tutulacaktır.

N ot:l-M al teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-M uayene kabul birimi dışm daki teslim atlarda oluşan sorum luluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRM A-KAŞE
İMZA
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FLOVVMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Flovvmetre oksijen akışını ayarlamak ve kontrol etmek için tasarlanmış olmalıdır.
2. Flovvmetrenin skala tüpü ve koruma camı kırılmaz polikarbon malzemeden imal edilmiş

olmalıdır.

3. Yapımcı Firma flovvmetrelere ait akredite kalibrasyon belgelerini flovvmetre ile birlikte 

teslim etmesi gerekmektedir.

4. Flovvmetrenin skalası 0-15 Ipm aralığında olmalıdır.
5. Flovvmetre üzerindeki skala ayar düğmesi pirinç malzemeden(MS 58) imal edilmiş , ve 

kromaj kaplı olmalıdır.
6. Flovvmetre üzerindeki jak (prob) pirinç malzemeden(MS 58 ) imal edilmiş olmalıdır.
7. Flovvmetre AF Standartına uygun olmalıdır..
8. Flovvmetrenin iç tüpü 0,5-5 İt / dk hassas seviye işaretlenmeli, 5-15 It/dk standart ölçekte 

işaretlenmeli olmalıdır.
9. Nemlendirme şisesi kırılmaz polikarbon malzemeden imal edilmiş olmalıdır. İlgili 

numunelerin nemlendirme kapları otoklava atılacak ve eriyen şekil değiştiren ve özelliğini 
kaybeden ürünler kabul edilmeyecektir.

10. Nemlendirme şisesi 134 °C otoklavda steril edilebilir,olmalıdır.
11. Nemlendirme şisesi 200 mİ kapasiteli olmalıdır.
12. Nemlendirme şisesi plastik kapaklı olmalı ve kapak üzerinde bağlantı somunu,hortum 

bağlantısı ve hava dağıtıcı bulunmalıdır.Kapak üzerine flovvmetre bağlantı somunu ve 
hortum bağlantısı krom kaplı (MS 58 )pirinç malzemeden olmalıdır.Plastik veya döküm 
olan ürünler kabul edilmeyecektir.

13. Nemlendirme şisesi üzerinde fazla basıncın olması durumunda devreye girecek şekilde 
bir tahliye sistemi bulunmalıdır. Basınçtaki istem dışı ani yükselmenin hastaya zarar 
vermesi ve ya nemlendirme şişesinin patlayarak flovvmetreden ayrılması engellenmelidir.

14. Flovvmetre üzerinde firma ismi, Markası, Minumum,Maximum ,CE gibi bilgiler mevcut ve 
kalıcı olmalıdır.

15. Flovvmetre fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. Garanti 
süresinin dolmasından sonraki 10 (on) yıl boyunca ücret karşılığında yedek parça temin 
garantisi olmalıdır.

16. Flovvmetre yapımcı firma tarafından yerine monte edilecektir.
17. Üretici firma Sanayi ve Ticaret Bakanlığından onaylı satış sonrası Hizmete Yeterlilik 

Belgesine sahip olmalıdır.

18. Üretici firma ISO 13485-2003 TSE Hizmete Yeterlilik belgelerine sahip olmalıdır.

19. Satıcı firma ISO 9001-2008 ve TSE Hizmete Yeterlilik belgelerine sahip olmalıdır

20. Tüm Ürünler CE belgeli olmalı ve Ürün isimleri belge üzerinde açıkça yazmalıdır

21. Numuneler ve Teknik şartnamede istenilen kalite belgeleri ilgili birime teslim edilecek, 
istenilen kalitede ve Teknik şartnamede istenilen standartları karşılamayan ürünler teslim



alınmayacaktır.

22. Numune değerlendirilmesi yapılacağı için, 1 Adet (bir) numune teslim edilmesi 
gerekmektedir.

23. Numune ve istenilen belgeleri teklifiyle birlikte kuruma vermeyen firmaların teklifleri 
değerlendirme dışı kalacaktır.


