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İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
PATNOS DE^TET HASTANESİ

Sayı 
Konu 
Dosya ID

342
Fiyatların Belirlenm esi-Tarife ler /
791

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz 
Konusu alım için K DV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL ü z e r i n d e n s a a t ı o ^ i l O  kadar ivedi 
olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Satın A lınacak M alın/ İşin I0 )V Hariç Teklif
S.No M alın/Işin Cinsi Açıklam a M iktarı Birim i Fiyat Tutar

1 KUVÖZ o k s i j e n  s e n s o r u
ALTIN KAPLI 3 PİN

KUVÖZ 3 PINLI 
OKSİJEN SENSÖR 5 Adet

KDV Hariç Genel Toplam

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde tek lif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz 
görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden 
.../.../2019

Kişi / Oda /  Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Bilgi için : Mehmet Sena ULAŞ -Adres;Sansu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdh@hotmail.com Web:

mailto:patnosdh@hotmail.com


Oksijen Sensörü Teknik Şartnamesi

9. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama 
parçalardan oluşmamalıdır.

10. Korozyona dayanıklı olması İçin kontakt hariç plastik kaplamalı 

olmalıdır.

11. Teklif veren firmaların ISO sertifikası olmalıdır. 

0/ ^

1. Oksijen sensörü hastanemiz bünyesinde kullanılan MAGIC
LOGGIA marka kuvözlerle uyumlu olmalıdır. ' ,

2. Sensör tek bir orijinal paket İle sunulmalıdır. ' j

S.Soket girişi 3 pinli olmalıdır.

4.Sensörün üzerinde sızdırmazlığı sağlamak için 0-ring olmalıdır.

5. Her kuvöz için iki adet verilmelidir.

6. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası ve son 
kullanma tarihi, seri numarası belirtilmiş olmalıdır.

7 .Sensör cihaza monte edildikten sonra ve istenildiği zaman 
kalibrasyondan geçebilmelidir.

S.Sensörlerin montaj ve kullanımı esnasında oluşabilecek 
arızalardan satıcı firması sorumlu olacaktır.


