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Sayın.......................................................................................................................

Hastanemiz 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 31.08.2021 günü saat 10:00’e kadar Patnos Devlet Hastanesi Satın Alma Birimine 
gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

YA 
İşler M üdürü

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

1 EKSTERNAL VENTRİKÜLER DRENAJ KİTİ 4 Adet

Son Teklif Verme Tarihi: 31.08.2021 günü saat 10:00’e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asılları

elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir. (patnOsdh@hotmail.COm)
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, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, 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 bunlarm Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından 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-îdaremiz 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:l-M al teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA
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EKSTERNAL VENTRİKÜLER DRENAJ KİTİ 
TEKNİK ŞARTNAM ESİ
1. Ventriküler Drenaj Kiti nde en az 120 mİ derecelendirilmiş büret olmalıdır. 
İstenilen zaman aralığında büret içine dolan BOS miktarı kolaylıkla 
ölçülebilmelidir.
2. Ventriküler Drenaj K iti’nde Büret ve torba arasında klips olmalı, hazneye 
dolan
BOS miktarı ölçüldükten sonra, klips açılarak büret içerisindeki sıvının torbaya 
aktarımı yapılabilmeli ve boş kalan büret ile sonraki ölçüm ler doğru olarak 
yapılabilmelidir.
3. Ventriküler Drenaj Kiti nde Büret ve torba arasında bürete dolan BOS'tan 
örnek almaya olanak sağlayan bir adet latekssız enjeksiyon portu 
bulunmalıdır.
4. Ventriküler Drenaj K iti’nde hasta hattı üzerinde bir adet üç yollu musluk ve 
musluk üzerinde BOS örnek alimim ve intraventriküler ilaç gönderimini 
sağlayan latekssiz enjeksiyon portu bulunmalıdır.
5. Ventriküler Drenaj K iti’nde hasta hattının bürete giden bölümünde sıvı geri 
kaçışını engelleyici 1 adet tek yönlü valf bulunmalıdır.
6. Ventriküler Drenaj K iti’nde büretin üst kısm ında bakteri geçişini engelleyen, 
sıvıdan
etkilenmeyen hidrofobik filtre bulunmalıdır. Büret ve filtre arasında klips 
olmalıdır.
7. Ventriküler Drenaj K iti’nde Drenaj Torbası üzerinde bakteri geçişini 
engelleyen, sıvıdan etkilenm eyen hidrofobik filtre bulunmalıdır.
8. Ventriküler Drenaj K iti’nde drenaj torbasındaki ve büretin üzerindeki 
hidrofobik
filtre, akış sistemi ile drenaj torbası gidiş yolu negatif açık hava basıncı etkisini 
düşürmeli ve sistemi bakteriye kapamalıdır.
9. Ventriküler Drenaj K iti’nde değiştirilebilir boşaltılabilir ve 700 m İ.’ lik drenaj 
torbası
olmalıdır.
10. Ventriküler Drenaj K iti’ndeki kateter M RI ve CT uyumlu olmalıdır.
11 .Ventriküler Drenaj K iti’nde hem m m Hg hem cmH20 olarak 
derecelendirilmiş
basınç ölçek bandı bulunmalıdır.
12. Ventriküler Drenaj K iti’nde drenaj torbası bağlama ipi bulunmalıdır.
13. Ventriküler kateter radyoopasite sağlaması için beyaz baryum sülfat emili 
silikon elastomel tüpten yapılmış olmalıdır.
14. Ventriküler kateter bükülme ve kom presyona karşı direnç sağlamak üzere 
nispeten sert olmalıdır.
15. Ventriküler kateterin iç çapı 1,5 uzunluğu ise 35 cm olmalıdır.
16. Ventriküler kateterin tantalum  emili, yuvarlatılmış ucuna 2.4cm mesafe 
içerisinde, kateter çevresi boyunca, 16 adet giriş deliği bulunmalıdır.



17.Ventriküler kateter’in üzerinde 5 cm aralıklarla 3 adet grafit emili silikon 
elastomerden yapılı siyah uzunluk işareti bulunmalıdır.
18. Ventriküler kateter yerleştirmeye yardımcı olacak paslanm az çelikten 
kılavuz teli ve 15 cm ’lik açılı uçlu bir trokarı bulunmalıdır.
19. Ventriküler kateterin kırmızı uç sonu tıkacı luerlock bağlantı konnektörü ve 
sıkıştırma kolları olmalıdır.
20. Ürün etilen oksit ile steril edilmiş ve çift paketli olmalıdır.
21. Ürünün CE sertifikası olmalıdır


