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Teklif Mekfubu Davet

Sağl* Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarr yazılı MUAYENE LEMBASI Alımı işi
4734 SayılıKamu İhale Kanunun 22|D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim
ve toplam fiyatuıuı 3ll05l20\9 tarih ve saat 12:00'e kadar hastaııemiz satın alma birimine elden teslim
edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize aız ederim.

iaarı ve

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayüzı ile) KDV hariç TL olarak dtizenlenecektir.
_ Eksik doldurulan tizerinde |razıntı silinti ve dtizeltrrıe yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ IMalın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilıneyen teklifler değerlendirme dışı bnakılacaktır.
- Ödemeler 90 gtin içerisinde yapılacaktır.
- Numune isteııildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacakhr.
_ _ Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e_posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.

Bitgi için: Adres: Göl Maiı.9 nolu kiıme evler no:3lDi},adin / AĞRI : Tel : O 472 511 24 76
Faks : 0 472 511 27 36 e-mail: diyadindh@gmail.com
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Ağrı İl Sağlık Müdtirlüğü
Ağrı Diyadin Devlet Hastanesi

MUAYENE LAMBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lamba, genel cerrahi, doğumhane, KBB ve küçük cerrahi operasyonlarda
kullanılabi]ecek türde tasarlanmış bir muayene lambası o]ma]ıdır.

2. Lamba başlığını tutan kol, en az74 cm uzunluğunda ayarIanabiIfl kolaY hareket edebilen ve

esnek yapıda bir koi olmalıdır.
g. Lam'bj başlığında, enfraruj içermeyen ışık üretebilen, halojen lambada.n uzun ömürlü, elektrik

sarfiyatı dahİ azgelişmiş terholojl ürünü en az 7 LED'li ışık armatürü kullanılmalıdır.

4. Lambanın renk dönüşÜm indeks değeri en az 85Ra olma]ıdır
5. Lamba başlığının dış çapı 90 mm, iç çapı 50 mm ölçülerinde olmalıdır.

6. LambanınİşIk şiddeİi-so cm için en az 70.0OO lüks, 50 cm için en az 56,000 !üks aydınIatma

şiddetine sahip olmalıdır.
İ. Lamba, cerrahi alanın maksimum düzeyde aydınlatılması ve gerçek doku rengi elde

edilebilmesi için en az 5500 Ke]vin derece renk sıcaklığına sahip ışık üreteb_ilmelidir.

8. Lamba na§ııx üzerindeki, dokunmatik membran tipte tuşlar bulunmalı, kullanıcı bu tuŞları

kullanarak aydınlığı ayarlayabilmeIidir.
9. Lambanın LED ömrü ortalama en az 50,000 saat olmalıdır.
10. Lamba, hasta güvenliği ile değişken şebeke gerilimIerine karşı 110-265 VAC arası gerilim ve 50-

6OHz frekanslarında şebeke girişi bulunan elektrik adaptörü ile Çalışmalıdır.
11. Lambanın güç tüketmi en fazla 10 Watt olmalıdır.
12. Lambanın ğovoe ile hareket ettirilmesi esnasında kolay devrilmemesive rahat taŞınabilmesi
için mobil standı en az 5 tekerlekli olmalıdır.
ıe. cınaz üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl, garanti sonrası ücreti karŞılığında Yedek ParÇa iÇin 8

yıl süreyle garantili olmalıdır.
İ+. ltnalatçİ veya satıcı firmanın TSE Hizmet YeriYeterlilik Belgesi olmalıdır.
15. Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz YönetmeIiği,
vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbİ cihaz satıŞ, reklam ve

tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkeziyetki belgesine sahip olmalıdır. Bu yetki belgesi
ihale dosyası nda sunulmalıdı r.
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