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SAĞLIK BAKANLIĞI

rünxiye KAMU I{AsTANELpN runuvıu
Ağn İti Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921352
KONU : Teklife Davet

28105120|9

Teklif Mektubu Dıvet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı İŞİTME TAIlAIvtA CİlraZ İÇİN
GEREKLİ MALreME Alımı işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunıırı 22tD maddesi kapsamında alınacak
olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fıyatının 30l05l20l9 tarih ve saat 12:00'e kadar
hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada divadindh@gmail.com adresine göndermenizi
rica ederim.

Bitgilerini 7n aırz ederim.

iaarl Müdürü

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam yeyayüzı ile) KDV hariç TL olarak dtizenlenecektir.
_ Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve dtizelme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktn.
_ ivtalın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaiıtır.
_ - Alımlar http://www.aeriihale.gov.trle-posta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Ahm konusu cihaz ise eğitimi Sağl* Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e_posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

Bilgi için: Adres: Gol Mü.9 nolu ktıme evler no:3/Diyadin / AĞRI : Tel : 0 472 511 24 76
Faks : 0 472 5ll 27 36 e-mail : diyadindh@gmail.com

Sırı No Malın / isin Adı Miktır Birimi Birim Fivatı Tonlım,
1 ffi 1 ADET

2 işirıvıe TARAMA ELEKTRoDu rrı'iTa] ADET



işirıır TARAMA ELEKTRoDu TEKNix şenrxeıırsi

1. Hastanemizde kullanı]an Madsen Accuscreen marka işitne cüazrna uyumlu olma]ıdrr.

2. Bir pakette 3 snap eleknot olma]ıdu.

3. Elektrotlar kendiliğinden yapışkanh olmalıdu.

4. Eleknotlann hasta cildine yapışan yüzü hidrojel yapıda olmalrdu.

5. Elektrotlar disposabl olmüdu.

6. Eleknotlar yüz ergonomisine uyumlu olmüdu.

7. Elekrotlar köşeleri yuvarlaklaştınlmış dikdörtgen şeklinde olmalıdrr.

8. Boyutlarr 34ra3 +/- 1mm ebatta olmalıdu.
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TARAMA ABR KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemizde kullanılan MadsenAccuScreen TE/ABR marka dokunmatik ekranlı

yenidoğan işirne tıırama cihazr ile uyumlu olmalrör.

2. Yenidoğanlarda kullanılmak üzere tasarlanmrş olmüdrr.

3. Kırmızı, siyah ve beyaz renkli olmak üzre 3 adet mandallı aligatörü olmüdır.

4. Aligatörler ve kablo bir bürün halinde olmüdu.

5. Abr elektrot kablosu üzerinde elektrotlann başın üzerinde hangi noktalara takrlacağını

gösteren şema bulunmüör.
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