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SAĞLIK BAKANLIĞI 

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

Patnos İlçe D evle t Hastanesi

KONU HASTANEMİZ AMELİYATHANE BİRİMİNİN KOTER CİHAZI BAKİMİ HİZMET İŞİ 28.02.2019

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne 
getirmeleri rica olunur.

TEKLİF MEKTUBU
SIRA NO MALZEMENİN ADI MİKTARI BİRİM BİRİM FİYATI 

(KDV HARİÇ)
TOPLAM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

1 KOTER CİHAZI BAKIM ONARIM HİZMETİ 1 ADET

TOPLAM
NOTLAR

1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. 

TEKLİFLERİN EN GEÇ 04.03.2019 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT lOlOO'A k a d a r  SATIN a lm a  MÜDÜRLÜĞÜ'NE ve  GÖREVLİLERİNE 

VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR,

TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.

TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMEYEN TEKLİF MEKTUPLARI 
DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

FAK İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. 

TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.

PATNÖS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ 

TELEFON: 0472 616 1556 - 1184 

FAK: 0472 616 1168 

E-MAİL: pa tnosd h@ ho tm a il.com

mailto:patnosdh@hotmail.com


Cerrahi koter parçalarının Teknik Şartnamesi 

Gerekli parçalar

1.) Main board anakart 1 adet
2.) Bipolar jak 1 takım
3.) Besleme çoklu trafosu 1 takım
4.) Yüksek voltaj entregre bloğu 2 takım (8 adet)
5.) svvich anahtar 16 adet
6.) Güç voltaj transisitörleri 6 adet

Yukarıda yazılı parçaları yüklenici firma kendisi getirecek olup ektra bir ücret 
verilmeyecektir.

Modül tamiri ve diğer parçalar

1. Ana power supply güç modülü orjinaline bağlı kalınarak montajı yapılmalı
2. Main board transistor bloğu orjnaline bağlı kalınarak gerçek voltaj ve frekans 

değerleri göz önünde tutularak orijinal gerçek malzemeler kullanılmalıdır.
3. Frekans entegreleri orijinal olmalı ve gerçek değerleri tüm şartlarda 

sağlamalıdır.
4. T am ir, montaj ve değişimlere sonrası en az 1 yıl garanti verilmeli
5. Modül çıkışları orijinal yapısına uygun voltaj çıkışları sağlamalı ve bunu 

çıkarmalıdır.
6. Cihazın ağdığı ve büyüklüğü göz önüne alınacak olursa, Yüklenici firma 

yerinde tamiri gerçekleştirmeli veya tamir sonrasında gerekli testleri yerinde 
yapmak kaydıyla teslimatı gerçekleştirilecektir ve çalışır teslim etmelidir.

7. Garanti süresi içinde arıza durumunda En az 1 yıl boyunca yerinde teknik 
servis verilmelidir.

8. Tüm kargo nakliye, montaj ve benzeri bütün harcamalar işi alan firmaya ait 
olacaktır.

Bipolar jak

1. Bipolar jak çift girişli olmalı
2. Yerinde deformansyona gerek kalmadan takılmalı
3. Tüm aksesuarların takılmasına engel oluşturmamalı
4. Parça orijinal ve 1 yıl garantili olmalıdır.
5. Tüm kargo nakliye, montaj ve benzeri bütün harcamalar işi alan firmaya ait 

olacaktır.

Besleme trafosu
1. Trafo çoklu girişli ve orjinalinin sağladığı tüm voltaj değerlerini vermeli
2. Yerinde deformansyona gerek kalmadan takılmalı ve eski parçanın büyüklüğü 

ve watt değerleri göz önüne alınıp orijinal parça takılmalı
3. Tüm aksesuarların takılmasına engel oluşturmamalı
4. Parça orijinal ve 1 yıl garantili olmalıdır.
5. Tüm kargo nakliye, montaj ve benzeri bütün harcamalar işi alan firmaya ait 

olacaktır.
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Genel şartlar

1. Yukarıda yazılı malzemeler sistemin orjinalliğine bağlı kalınarak gerçek, kaliteli 
parçalar ve malzemeler kullanılmalıdır.

2. Alınan bütün malzemeler 1 yıl boyunca her türlü montaja üretime ve
hatalarına karşı garantili olmalıdır. Hatalı olan ve voltaj geçişine zorluk
gösteren yada aşırı ses kirliliği yapan ürünler iade edilip montaj ve servis 
bedeliyle birlikte firmasından talep edilecektir.

3. kaliteli olmayan malzemeler kabul edilmeyecektir. Ürünler numune üzerinden 
değerlendirilecektir.

4. Fiyat veren firmalar her şartta kabul etmiş sayılacaktır. Ektra bir malzeme ve 
işçilik bedeli talep edilemez.

5. Alınan malzemelerin tümü için TSE-İSO VE CE kalite belgeleri olmalıdır.

6. Sistemin tüm voltaj ve değerlerini tüm şartlarda sağlamalıdır.

7. Sistemin kurulum sonrası en az 1 yıl garanti verilmeli.

8. Sistemi aktif hale getirmek ve işin teslimatı en geç 3 iş günü içerisinde yapılıp
teslim edilmeli.

9. gerekli testleri yerinde yapmak kaydıyla teslimatı gerçekleştirilecektir.

10.Tüm fiyatlar montaj dahil ve en az 1 yıl garantili olacak şekilde göz önünde 
bulundurarak vereceklerdir.

11.Garanti süresi içinde arıza durumunda En az 1 yıl boyunca yerinde teknik 
servis verilmelidir.

12.işi yapacak olan firmalar İSİN EĞLİ OLDUĞUNU GÖSTERİR EĞİTİM
SERTİFİKALARINA sahip olmalı ve bunu tekliflerinde sunmalıdır. Belgelerini 
tekliflerinde sunmayan firma teklifleri geçersiz sayılacaktır.


