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S ay ıc ı...

H astanem izde kullan ılm ak izere  aşağıdaki listede m iktarı ve birim i belirtilen  1 K alem  m al/ h izm et 4734 Sayılı 
K .İ.K  ’nun 22/d m addesine gire alım ı yapılacaktır. İlgili alım a ilişkin K D V  h arç  birim  fiyatın ızı yazılı ve tasdikli olarak 
17.01.2022 ğiriisaat 1 l:0 0 ’e kadar Satın  A lm a B irim ine patnosdh@ ,hotm ail.com  adresine gjıderilm esi/teslim  edilm esi 
hususunda;

G ereğini rica ederim

İdari

İHTİYAÇ LİSTESİ
S .N o M a lze m e  A d ı M ik ta r B irim i B irim  F iyatı T o p la m T u ta r

1 SPIROM ETRE CİHAZI ŞARJ ED İLEBİLİR 
BATARYA 1 Adet

Son T eklif Verme Tarihi: 17.01.2022 ğiriisaat l l : 0 0 ’e T eklif Verme gün ve saatine göre fax/m ail ile gönderilebilecek asılları 
elden yada kargo/posta yolu ile teslim  edilmelidir.
1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- M al/ H izmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firm a tarafından karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanm a suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ 
Kanununun ilgili hüküm leri uygulanacaktır.
4-M alzem e teslim inde teklifte belirtilen kalite ve m arka esas alınacak, benzer, m uadili vb. M alzem eler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla m alzem e için te lif  gönderilm iş ise her kalem m alzem e için te k lif  fiyatı yazılacak, eksik teklifler 
değerlendirilmeyecek, değerlendirm e tüm  m alzem enin toplam  bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim  edilm eye teklifler değerlendirm eye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firma alım ına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzem enin barkot num arası ile Sut kodunun belirtecektir.
9-Tedarikçi firma bunların Sut hüküm leri doğrultusunda doğru eşleştirilm iş olm asından sorumludur. Geri ödem e kurumu barkot 
ve Sut kodlarının eşleştirilm esi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas alm adığından, hastanem iz idaresi de bu kayıtları esas 
almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşm ediğini tespit ederek geri ödeme 
yapm aması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafm dan tedarikçi firm aya rükû edilecektir.
10- Yukarıdaki malzem e veya m alzem elere tek lif veren firm alar verilen tek lif kalem lerine istinaden Num une gönderilm esi 
zorundadır. Gönderilm eyen N um unelerin tek lif fiyatları değerlendirm e dışı bırakılacaktır.
11-İdaremiz en düşük fiyat kabul etm e zorunda olm ayıp malzeme seçim inde verim lilik kalite malzem enin nevine göre satış 
sonrası hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.
12-Marka ve teslim at süresi belirtilecektir.
13-Teknik şartname ekte olup şartnam e uygun olm ayan teklifler değerlendirm e dışı tutulacaktır.
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SPIROMETRE BATARYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- MIR marka solunum fonksiyon test cihazına uyumlu olmalıdır.
2 -  7.2 VOLT 4000 mA gücünde olmalıdır.
3 -  Anakarta uyumlu olmalıdır.
4 -  12 volt 1 amper şarj aletiyle şarj edilebilmelidir.
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