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T.C.
AĞRI VALİLİĞİ 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı : 54592530-211/.....
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN OKSİJEN TERAPİ CİHAZI ALIM İŞİ
Dosya Id : 2670

21.08.2020

i l g i l i  f i r m a l a r a

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile 
yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.08.2020 saat: 
15:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

S atın  A lın acak  M alın / İşin K D V  H ariç T ek lif

S .N o M alın /İşin  C insi Sut K odu U B B M ik tarı B irim i F iyat Tutar
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OKSİJEN TERAPİ CİHAZI TEK 
FLOW M ETRELİ TEK 
M ANOM ETRELİ (NEM LEN D İRM E 
KABI İLE) SEYYAR OKSİJEN 
TÜPLERİ İÇİN OKSİJEN TÜP 
BAŞLIĞI

30 Adet

KDV la r iç  Genel Toplanı

Adres:Sansu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5 .km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdh@hotmail.com Web:

ilgili K iş i : Yunus OZYOLCU -

mailto:patnosdh@hotmail.com


T.C. 
AĞRI VALİLİĞİ 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Teklif Eden 
./2020

Kişi / Oda / F irm anın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin “T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
• idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün 
içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve icra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres:Sarısu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km ilgili K iş i : Yunus OZYOLCU -
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdh@hotmail.com Web:

mailto:patnosdh@hotmail.com


OKSİJEN TERAPİ CİHAZI ŞARTNAM ESİ

Genel Ö ze llik le r:

Terapi cihazı, yüksek basınçtaki oksijen tüp le rinden  alınan oksijenin ayarlanabilen b ir debide (akış 

oranında) nem lendirile rek hastaya verilm esi için kullanılan cihazlardır.

0  Terapi Cihazı im alat hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz bakım ve onarım  ile parça değiştirm e garantisine 

sahip o lm alıdır. Ayrıca ü re tic i firm a  tara fından 2 yıllık garanti süresinin b itim inden  itibaren  10 yıl 

süreyle de yedek parça bulundurm a garantisin in  verilm esi gereklid ir.

0  Üretici firm anın  ISO 9001:2000 ve ISO 13485:2003 Kalite Sistem Belgeleri olm alıdır.

0  Terapi cihazı üre tic i firm a  tara fından kalibre edilm iş olm alı ve kalibrasyon belgesi ürün ile 

verilm e lid ir.

0  Terapi Cihazı TSE ve CE sertifika lı o lm alıdır.

Teknik Ö ze llik ler:

l .a .  Terapi cihazının gövdesi krom  kaplı prinçten imal ed ilm e lid ir.

l.b . Terapi cihazının hangi sıcaklık ve basınç değerlerinde kalibre edild iğ i ölçü tüpü  üzerinde yada 

kullanma kılavuzunda m utlaka b e lirtilm e lid ir. Terapi cihazının ölçü tüpü  4 Bar basınçta 0 ile 15 It./dak. 

arasındaki ölçülere göre ayarlanm alıdır. Bu ö lçü ler kolaylıkla okunab ilm elid ir.

l.c. Nem lendirm e şişesi en az 200 mİ hacm inde olm alıdır.

l.d . Terapi cihazının tüpü  ile nem lendirm e şişesi kırılganlık d irenci yüksek polikarbon malzemeden

imal ed ilm e lid ir. Terapi cihazının tüpü  de nem lendirm e şişesi de şe ffa f ve sağlam olm alıdır.

l.e . Terapi cihazının şişesi de, nem lendirm e şişesi de 121 °C sıcaklıkta 15 dakika süreyle autoclav 

cihazına sokularak sterilize ed ileb ilm eli, kesinlikle e rim em elid ir.

l.f .  Terapi cihazını oksijen tüpüne  bağlamak için kullanılan rekor da prinçten imal edilm iş ve nikel

kaplanmış olm alıdır. Terapi cihazının tüp  bağlantı ölçüsü uluslar arası standartlara uygun olm alıdır.

l.g. Terapi cihazının nem lendirm e kavanozu üzerinde m aksim um  ve m in im um  su seviyesini 

gösteren işaretle r bulunm alıdır.

l.h . Terapi cihazının nem lendirm e şişesinde bulunan ve oksijen nem lend irm ek için kullanılan 

hortum  silikon olm alıd ır. N em lendirm e şişesinde bulunan f iltre  polikarbondan yapılm alıdır. 

Nem lendirm e hortum u ve filtres i de autoclavda sterilize ed ileb ilm elid ir.

l . i .  Nem lendirm e şişe kapağı prinç veya p lastikten imal ed ilm e lid ir.

l.j.  Terapi cihazı ambalajlı olarak teslim  ed ilm e lid ir. Bu am bala jla r üzerinde ürün kodu ve seri

numaraları ile b irlik te  firm a  adres b ilg ile ri yer almalıdır.



l.k . Terapi cihazının Bakım-Onarım, M on ta j ve Kullanma kılavuzları Terapi cihazıyla b irlik te  

verilm e lid ir. Bu kılavuzlarda; IV-501

i. Terapi cihazının uluslar arası standartlara uygunluğu b e lirtilm e lid ir.

ii. Bakım, Onarım faa liye tle ri ve süresi ile sıklığı b e lirtilm e lid ir.

Tavsiye edilen yedek parça listesi ve rilm e lid ir


