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TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU
Agri Jli K a i n i i Hastaneleri Birligi Genel Sekreterligi

Tutak lice Devlet Hastanesi

TEKLIFE DAVET

Saglik Tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktan yazili HASTABAS?! MONITORIJ YEDEK PAR^A
ALIMI 4734 sayili ihale k a n u n u n u n 22/D maddesi kapsammda ahnacak olup; soz konusu isin KDV baric birim ve
toplam fiyatmin 31.01.2018 tarih ve saat: 09:00 'e kadar 0472 411 20 83 numarali belgegecere veya
tutak.satinalma(# hutmail.com adresine gondermenizi rica ederim.

Geregini bilgilerinize rica ederim.
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gee son teklif verme tarih ve saatine kadar Satmalma Birimine veya gdrevlilere verilmesi
NOTLAR
l-Tekliflerin en
gerekmektedir.
2- Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV haric TL olarak diizenlenecektir.
3-Faks ve Mail ile gonderilen tekliflerin asillan da idaremiz Satmalma birimine ula^tinlacaktir.
4-Teklif edilen fiyatlann gecerliligi teklif tarihinden itibaren en az 30 gun olacaktir.
5-Isin Tamami icin teklif verilecektir.
6-Alimi yapilacak malzemeler 10 giin icerisinde tcslim edilecektir.
7- Alimlar https://w\vw.agriihale.gov.tr/ adresli Agn Valiligi Ihale Yonetim Sisteminden dc ilan edilmektedir.

Adres: Agn-Van Yolu Uzeri lice Jandarma Karakolu Yam Aynntili bilgi icln: Tibbi Sekreter: A.BALTA
Tel:0472411 20 05 Faks;0472 411 20X3



SPO2 ARA KABLOSU VE UQ KAUQUK PROB TEKNJK §ARTNAMESi

1 .COMEN marka C-80 model Hastabasj monitor ile uyumlu olmahdir.

2.Cihaza entegre edilmeli; ba§ka bir pargaya veya donanima gerek kalmadan
gali§tinlmalidir.

3.Bu spo2 Ara kablosu 2.5 mt boyunda olmahdir. Spo2 u$ probu yeti§kin kau^uk
olmalidir. Kullanilmasi icin Ara kablosu disjnda hicbir ara parcaya ihtiya? duymadan
hastadan ritimler alinabilmelidir.

4.Raf omru bitmi§, eski, yipranmi^ kullanilmi§ olan urunler kabul edilmeyecektir.

S.Verilen urunler kontrol edilerek, firma tarafindan kalibrasyon cihazina baglanarak

kalibre edilecek ve gali§ir test edilmi5 vaziyette firmasindan teslim alinacak.

6.Anzali parazit yapan yada ritimferi dogru okumayan Orunler degi^imi firma
tarafindan ucretsiz saglanacaktir.

7.kalibrasyon igin firma herhangi bir ucret talep etmeyecek.

S.Orunlerin CE-ISO standartlarmda uretildiklerini gosteren belgeler gorOlecektir.

9.Numune gorulecektir. Numunesiz fiyatlar dikkate alinmayacaktir.

10. urunler EN AZ 6 ay garantill olacaktir.


