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AĞRI VALİLİĞİ 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı 
Konu 
İşin Adı 
Dosya Id

54592530-211/..............................................................  21.08.2020
Fiyat Teklifi
H A STA N EM İZE A İT ANESTEZİ CİHA ZI İÇİN FLO W  A K IŞ SEN SÖRÜ ALIM  İŞİ 
2674

İLGİLİ FİRMALARA

H astanem izin ihtiyacı olan ve aşağıda em si, m iktarı ve özellikleri yazılı m alzem elerin  / hizm etin 
alımı 4734 sayılı Kam u İhale K anununun 22/d m addesine göre D oğrudan Temin U sulü ile 
yapılacaktır. Söz K onusu alım  için K D V hariç birim  fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 25.08.2020 saat: 
10:00’a kadar ivedi olarak gönderm eniz hususunda; Gereğini rica ederim .

Satın A lınacak M alın/ İşin KDV Hariç Teklif
S.No M alın/İşin Cinsi Sut Kodu UBB M iktarı Birim i Fiyat Tutar

1

ANESTEZİK AKIŞ-FLOW  
SENSÖRÜ ANESTEZİ CİHAZI 
FLOW  AKIŞ SENSÖRÜ(1 KUTU=5 
ADET)

5 Adet

KDV i a r i ç  Genel T o p la m

T eklif Eden 
.../.../2020

Kişi / Oda / Firm anın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İm za

E k : 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.
• İdare, 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 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdh@hotmail.com Web:

İlgili K iş i : Yunus OZYOLCU -

mailto:patnosdh@hotmail.com


Akış Sensörü Teknik Özellikleri

1. Sensör hastane bünyesinde kullanılan anestezi cihazı ve ventilatörlerin 

orijinal parçası olmalıdır.

2. Akış sensörü tidal hacim ölçmek için kullanılmalı ve iki ucu açık silindirik 

şeffaf bir yapıda olmalıdır.

3. Akış sensörü “Sıcak Tel Anem om etrisi” prensibi ile çalışmalıdır.

4. Akış sensörü polikarbonat (PC) ve ABC ’den 

(Acrylonitrilebutadienestyrene) üretilm iş olmalıdır.

5. Akış sensörü ekspirasyon hattına servise ihtiyaç duymadan bulunduğu 

cihaza kullanıcı tarafından kolayca yerleştirilebilmelidir.

6. Sensörün cihaz parametrelerinin kayıt edilip kullanım kolaylığı sağlaması 

amacıyla RFID özelliği olmalı ve ürün üzerinde de belirtilm iş olmalıdır.

7. Akış sensörü kullanma kılavuzunda belirtilen dezenfektasyon maddeleri ve 

muadilleri ile dezenfekte edilebilmelidir.

8. Sensör tek bir paket içerisinde 5 adet olmalıdır.

9. Sensörün takılacağı cihazın üretici firması tarafından verilm iş, cihaz ile 

tam uyumlu çalıştığını gösterir uyumluluk belgesi komisyona sunulmalıdır.

10. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilm iş olmalıdır.

11.Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan 

oluşmamalıdır. Numune onayı alınacaktır.

12. Sensör ventilatör ve anestezi cihazı ile yapılan resistans testlerinden 

geçebilmelidir. Sensörler test edilecektir.

13.Cihaz RFID özelliği ile uygun yapıda olmalıdır.

14. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi ve ilgili cihaz için son 3 

yıl içinde alınmış teknik eğitim sertifikası sunmalıdır.


