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Teklif Mekfubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı TARTI ALETİ DİJİTAL BOY
Örçnnı,İ-Alımı işi4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22tD maddesi kapsamındaalınacak olup; söz konusu

işin KDV hariç biİim ve toplam fıyatının 24t}5l2}1r9 tarih ve saat l2:00'e kadar hastaneıniz satın alma

birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermeniziicaederim.
Bilgilerinize arz ederim.

lrlJtımet
Müdürü

§ırı No Mahn:ğ!q Adı Miktar Birimi Birim Fiyıtı Toplım

1 rınrı ALETİDİJİTAI BoY ÖLçERIİ 1 ADET

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi

gerekmektedir.
]r"nıfl"( rakam veyayazlile) KDV hariç TL olarak diİzenlenecektir.
_ Eksik doiduruıan tır"ri"a" kazıntısilinti ve düzeltrıe yapılan teklifler değerlendirmeYe alınmaYacaktır.

_ Malın tiirtİne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
_ Numune istenilaigl takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktn.
_ - Ahmlar http://www.agiihale.gov.trle-posta adresli Agn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan

edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ 

"_d; adiesiniz satuı af,naya reİilio" tiim alımlar e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.

Bilgi icin: Adı€s: Göl Malı.g notu küme evler no:3/Diyadin / AĞRI : Teİ : 0 472 5l l 24 76

Fakİ :0 472 511 27 36 e-mail: diı,adindh@gmail,com \



TARTI ALETİ nirira,r-, Boy öı,çrcnı-,i rrcxxir şınrNaıvınsi

l. Tartının ölçilm kapasitesi erıaz200 kg olmalı.

2. Tartl 50 gr 1+l0 gr) hassasiyetle tartım yapabilmeli

3. Hem elektrik (220 V/AC) hem pil (6x1.5 V/DC) ile çalışabilmelidir. Tartı aleti ile
birlikte cihazın orijinıl adaptörü verilıneli. Piller alkılinli olmalı.

4. Kg biriminde ölçtim yapabilmeli.

5. Tartı işleminden sonra görtintii ekranda bir siire kalmatı. Kullanılmadığı z-amankendi
kendine kapatma özelliği olmalıdır.

6. Ekrandaki değerleri sabitleme ve dara alma özelliği olmalıdır.

7. Tartı aletinin ekranı citıaz,amonte edilmiş olmalı, kolayca çıkmamalı.

8. Cihazn kolay hareket etrıesine olanak veren ve bir yerden başka bir yere taşınmasınr
kolaylaştıran tekerlekli sisteme satıip olmalıdır.

9. Cihazateleskopik boy ölçme çubuğu monte edilmek suretiyle tartım/ölçtim bir arada
yapılabilmeli.

l0. Tartı aleti ve boy ölçme çubuğu ayru marka olmalı;

ll. Boy ölçme çubuğu paslanmaz metalden imal edilmiş olmalı.

12. Boy ölçme çubuğu teruziye veya duvara monte edildiğinde her iki şekilde de ölçtim
yapılabilmeli.

13. Boy ölçme çubuğu duvara monte edildiğinde enaz600 mm'den 2.000 mm'ye,
teraziye monte edildiğinde ise en az820 mm'den 2.000 mm'ye kadar 1 mm hassasiyetle
ölçiim imkanı srınmalı.

14. Ölçtilen boy her zamaflgöz hizasından okunabilmeli.

15. Boy ölçme çubuğu iç içe geçme özelliğinde olmalı. Çubuk ölçiim sonrasında
kendiliğinden inmemeli.

16. Tartı aletinin basamak yeri geniş olma]ı.

Dlyadln Devlet


