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Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cİnsİ ve mİktarı yazıl,ı 3 Kalem

Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanunun 22ld maddesi kapsamında alınacak

olup; söz konusu işin KDV haİiç birim ve toplam fiyatının 26l02120|8 tarih ve saat

10:bO,e kadar 0472 2|5 3422 numaralr belgegeçere veya satinalma0l4@gmail.com
adresine bildirmen izi rica ederim.

idari Müdtlrü

Birin
Fiyat

Toplam
Fiyat

MiktarBirimiMalzemenin AdıSıra No

20KUTUDEFıBRıLATön rrc KAĞ|Dı(NİHoN KoHDEN FQs 50-2-100

UYUM
1

ADET 152 Lo
PETAŞ MARKA KARDioPET 600DEFıBR EKG

MODELE UYUMLU

20oADETcARDıo ToUcH 3000 MARKA

RU

KG KAĞlDlCİHAZA UYUMLU E

10ADETBATARYA4
ToPLAM

3

Firma yetkilisi
İmza/Ifuşe
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geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi

gerekmektedir.
İ-re1.1ner Gal<am ve yaz ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir,

i_ugB iojr r" SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.

4-Ödemeler l 80 gün iç€risinde yapılacaktır,
S_Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağlndan ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir,

6_Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı ueııi oıİ maızemeıeİin baıkodları azarrıi 5 gün iÇinde teslim edilmediği takdirde hasta

dosyalaıı kapatılİcağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır,

7-Alımlır http://www.agrııİ"-ıÖrı.ı 
"a."rİı 

lE", İaıiligı İhııe yönctim Sisteminden de ilan edilmektedir,

8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır,
g-E-po.; ud..rınır.uunıh"vu,"ritirse, ttım alımlar eşzimanıı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir,

io_ guk,. onanm alımlannda firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

Flrat Mıh. A. Melik Özılıx Cad. Tedış Yını AĞRI
ieieionı (0a72) 215 97as Faxı (M72) 2l5 3422 e_postı:satina|maüM@gmİiı.com
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EKG KAĞİDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Satın alınacak EKG kağıdı, Nihon Kohden marka DEFIBR|LATÖR cihazına
uyumİu olmalıdır.

2. Teklif edilen EKG kağıdı her 14 cm'de bir Z şeklinde katIanm|ş ve kolay
koparı Iabilir özelIikte olmalıdır.

3. Yatay ve dikey hat çizgileri olma!ıdır.

4. Kağıt kardiyografa yerleştirilebilir olmalıdır

5. Kağıt ambalaj içinde olmalıdır.

6. Satın Alınacak EKG kağıtları numune üzerinden değerlendiriIeceğinden,
firmalar birer adet numune vermelidir.
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EKG KAĞİDİ TEKNİK ŞARTNAMES|

1 Satın alınacak EKG kağıdı, PETAŞ marka KARDİOPET 600 model EKG
cihazına uyumlu olmalıdır.

2. Kağıt 11cm eninde ve 30 mt uzunluğunda olmalıdır

3. Kağıt kardiyografa yerleştirilebilir o|malıdır.

4. Kağıt ambalaj içinde olmalıdır.

5. Satın Alınacak EKG kağıt]arı numune üzer]nden değerlendirileceğinden,

firmalar birer adet numune vermelidir
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Bionet marka carclio Touch mo«lel çihaza ı_ıyumlu olmalıdır,

Ekg kağı«tı 21t}*2ü ebatlarında olmalıdır,

Aınbar biriıninclen alınan nrımuneye göre ınalzeıne getiri]ecektir
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BATARYA

TEKNİK ŞARTNAMESİ

I. NİH6N K9HDEN marka TEC_5521K model defibilatöre cihazrna uygun olmılıdrr.

il. Aletriizerindeorijinalmarkasıbulundurmalrdır.

III. 1 yıl garantisi olmalıdır.

IV. Alet orijinal kutusu içinde olupriizerİnde serİ numara§r yazılmış olmalrdır.

V. Muayene komisyonunun belirlediği kritere uymadığn zamanrgerekÇe göstermeksizin geri iade

edilebilmelidir.

VI. Uluslararası geçerli kalite belgesine sahip olmalıdrr,
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