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Konu: HASTANEMİZ YOĞUN BAKIM BİRİMİNDE BULUNAN MAQUET MARKA SERVO-İ/SERVO-S MODEL VENTİLATÖRLERE 
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Sayın................................................................................................................

Hastanemiz ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 2 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 11.08.2021 günü saat 10:00’e kadar Patnos Devlet Hastanesi Satın Alma Birimine 
gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

ŞakiV ^ Y A  
İdari ve Maw£şlerMüdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ
S.No M alzem e A dı M iktar B irim i B irim  Fiyatı T oplam T utar

1 VENTILATOR / RESPIRATOR CİHAZI ŞARJ 
EDİLEBİLİR BATARYA 12 V 2,3 A 2 Adet

2 VENTİLASYON EKSPİRASYON KASETİ 1 Adet

Son Teklif Verme Tarihi: 11.08.2021 günü saat 10:00’e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asılları

elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir. (p a tn O S d h @ h o tm < lİ l .C O n i)
1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfiız kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas almacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler 
değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasmdan sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot 
ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas 
almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme 
yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.
9-İdaremiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış sonrası 
hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.
10-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.

Not: 1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
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Batarya Modülü Teknik Özellikleri

1 . Maquet marka Servo-i / Servo-S model ventilatör cihazının tüm versiyonlarına 

uyumlu olmalıdır.

2. Batarya, seri numarası ve kapasite bilgilerini hafızasında tutabilmeli ve cihazla 

bu bilgileri paylaşabilecek yapıda olmalıdır.

3. Modül şeklinde olup cihaza takılıp çıkartılabilmelidir.

4 . Bir batarya modülü, cihazı tüm fonksiyonları ile yarım saat çalıştırabilmelidir.

5. Cihaz elektriğe takılı iken batarya otomatik olarak kendini şarj etmelidir.

6. Bataryalar cihaza 12v dc güç sağlamalıdır

' lo t Hastanesi 
leanimasyon 
VDAROĞLU



Servo-i/s model Ventilatör Cihazlarına uyumlu 
Ekspirasyon Kaseti Teknik Özellikleri

1. Servo-i ve Servo-s model ventilatör cihazların için uyumlu olmalıdır.
2. Malzeme ithal ve orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Malzemenin üzerinde membranı olmalıdır.
4 . Cihazın orijinal parçası olmalıdır.
5. Cihaza takıldığında seri numarasını otomatik olarak algılamalıdır.
6. Kasetin içerisinde 2 adet ultrasonic transducer, 1 adet elektronik kart, ısıtıcı foil ve 

ekspirasyon basınç tübü konnektörü bulunmalıdır(Kaset tek parça ve açılamaz 
olduğundan servis manuelinden ilgili madde gösterilmelidir).

7. Malzeme buhar otoklavda otoklav edilebilir olmalıdır.
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