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: Mal Alımı Hk.

16/05/2018

Teklife Dave\:

Sağlık tesısımızın ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Mal Alımı
işinin 4734 sayılı ihale Kanunun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin
KDV hariç birim ve toplam fiyatının 18/05/2018 tarih ve saat 14:00'e kadar
!)!!..Unal!!'!''y'OO-/Jij./.RJ.!.LiJil.cpm adresine b ild irm erı iz i rica ederim.

~IRA MALZEME ADI BiRiM MiKTAR BiRiM TOPLAM
NO FivAT FivAT

1 DOPLER ULTRASOt-JOGRAFi CiHAZlNIN TUŞ TAKıMı VE ADET 1
KARTı

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşc

NOTLAR

1-Tekliflerin en g'~ç sorı teklif Vi! ''Y'e tarihi ve saatine kadar :'atınalr1i. Birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
ı-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirdlmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
S-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından arnelivatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
6· Dökme olar ak g'~tiril,!n \Le ~ meliyattan sonra kullanıldığı belli olan ",,~Izemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta
dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
7-Alımlar http://www.agriihale.gov.tr/adresli Ağrı Valiliği ihale vonenm Sisteminden de ilan edilmektedir.
8-A!im konusu cihaz iss eğitırrıi hastan smizde ücretsiz 't<ıpılcıcaktır.
9-E-posta adresiniz satırıal1'13V? verilirse, tüm alımlar eşzamanlı o'~r3~ e-nosta üzerinden de ilan edilmektedir.
10- Bakım onarım alımlannda firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
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"Doppler Ultrasonografi Cihazmm Tuş takımı ve Kartı Teknik
Şartnamesi ,

1- SonoScape marka SSI 5000 model Renkli Doppler Ultrasonografi
Cihazının Tuş takımı ve kartı orjinal olmalıdır.

2- Tuş takımı üzerinde yer alan STC ve ayarlanabilen tüm
potansiyometreler
gerekli değerleri sağlamalıdır.

3- Tuş paneli ve PCBkartı birebir uyumlu yeni ve hiç kullanılmamış
olmalıdır.

4- Yüklenici firma cihazın genel bakımını yapacak ve yazılım
güncellemesini sağlamalıdır.

5- Yüklenici firma cihazın parçaları takıldıktan sonra 6a~g~t~)ti
vermelidir.

6- Yüklenici firmanın TSEhizmet yeterlilik belgesi ve i O 9001 belgesine
sahip olmalıdır.


