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AĞRI VALİLİĞİ 

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü 
Patnos D evlet Hastanesi

12.01.2022
Say,:
K onu: F iya t T ek lifi

S a y ın .....................................................................................................................................

Hastanemizde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 1 Kalem mal alım işi 4734  
Sayılı K.İ.K ’nun 22/d maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin K D V  hariç birim fiyatınızı yazılı ve  
tasdikli olarak 17.01.2022 günü saat l l : 0 0 ’e kadar Satın Alm a Birimine patnosdh@ hotmail.com adresine 
gönderilmesi/teslim  edilm esi hususunda;

Gereğini rica ederim

İdari

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

1 TANSİYON ALETLERİ, TA N SİY O N  ÖLÇÜM  
CİHAZI KOLDAN M A N UEL YETİŞKİN 40 Adet

Son T eklif Verme Tarihi: 17.01.2022 g ü n ü  sa a t 1 l :0 0 ’e T eklif Verm e 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/ Hizmet 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 edilm esi halinde yine 4734 sayılı Kİ 
Kanununun ilgili hükümleri 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 malzeme için tek 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 firm a yukarıda yazılı tüm  şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firm a alım ına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada m alzem 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 kurum un herhangi bir surette m alzem e barkot ve Sut kodunun doğru eşleşm ediğini tespit ederek geri ödeme 
yapm aması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firm aya rükû edilecektir.
10- Yukarıdaki m alzem 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-İdarem iz en düşük fiyat kabul etme zorunda olm ayıp malzem e seçim inde verim lilik kalite m alzem 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 olmayan teklifler değerlendirm e dışı tutulacaktır.

Müdürü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ Tlf: Fax: e_mail: H ız.M EH M ET SENA ULAŞ Dahili:
S ay fa  1
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PERFECT ANEROID ERİŞKİN TANSİYON ALETİ 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

• Tansiyon aleti Perfect Aneroid tipinde olmalıdır. M anometre haznesi ve puar kaşığı nikel 

kaplama kromajlı olmalıdır. Manometre gövdesi ve puar kaşığı tek parça olmalı, vidalanmış 

veya yapıştırılmış olmamalıdır. M anometre kadranı hassas bir şekilde sıfıra ayarlanmış 

olmalıdır.

• Manometrenin camı metal çerçeve üzerinde bulunan özel yuvasına oturmalı, manometre 

açıldığında cam çerçeveden ayrılmamalıdır.

• Manometre gövdesi üzerinde kalibrasyon geçerlilik tarihini gösteren üretici firmanın ismini 

taşıyan orijinal bir etiket bulunmalıdır.

• Manometre 48 mm çapında olup, skala üzerindeki rakamlar okunabilir olmalı ve cihazın seri 

numarası skala üzerinde baskılı olmalıdır.

• Manometre, düşük basınçta çalışmasını sağlamak için üç kanallı (iki giriş ve bir çıkış) 

olmalıdır. (Birinci kanal puardan aldığı havayı tazyik kesesine vermeli, ikinci kanal tazyik  

kesesindeki havayı manometreye taşımalı, üçüncü kanaldan da iç lastikteki hava boşaltılarak  

ölçümün gerçekleşmesi sağlanmalıdır.) Hava verilirken manometre ibresi titremeyecek bir 

sistemde olmalıdır.

• Manometre iç mekanizmasında plastik malzeme kullanılmamalı, manometre gövdesinden 

manometre diyaframına hava taşıyan boru bakırdan yapılmış ve sıkıca lehimlenmiş olmalıdır.

• Manşet dış bez ölçüleri 13X47 cm (+/-2 cm) olmalıdır. M anşet üzerinde ölçülebilir 

kol çapı (29-40 cm) belirtilmiş olmalı ve steteskop giriş yerini gösteren bir işaret bulunmalıdır.

• Manşet iç lastik ölçüleri 12X23 cm (+/- 2 cm) olmalıdır.

• Manşet dış bezi dayanıklı kumaştan ve iplikten dikilmiş olmalı, üzerinde marka ve menşeini 

belirten etiketi bulunmalıdır.

• Manşet dış bezi kancalı olmalı ve kancasında orijinal olduğunu gösterir baskılı marka 

bulunmalıdır.

• Manşet iç lastik vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalı, hava verilmesi esnasında derhal 

şişmeli ve gevşememelidir.

• Manşet iç lastik hortumları çiftli olup, çok iyi cinsten katlanmaya dayanıklı vulkanize 

kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.

• Puar yeşil vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalı ve üzerinde orijinal baskılı markası ve 

menşei bulunmalıdır.

• Puar, iç lastiği kolayca şişirebilmeli ve puar dip kısmında filtresi bulunmalıdır.



• Alet, iyi cins suni deriden yapdmış, sağlam dikilmiş ve üzeride orijinal markası ve modeli 

belirtilmiş çantasında olmalıdır.

• Alet, orijinal karton kutusu içerisinde olup, kutu üzerinde marka, model, seri numaraları ile 

üretici ve ithalatçı firma belirtilmiş olmalıdır.

•

• Tansiyon aleti 2 yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve 

Ulusal Bilgi Bankası’na kayıtlı olmalıdır.

• Numune üzerinde değerlendirilecek


