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Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı EKG KAĞIDI Alımı işi 4734 Sayılı
Kamu İhale Kanunun 22lD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam
fiyatının 1410612019 tarih ve saat l5:00'a kadar hastarıemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada
diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize aız ederim.
Kemalettin KORA}.I

ıdari ve Mali v

Sırı No Mılın / İsin Adı Lrmrm ll_R,İflıiR Birim Fivatı Toplıım
1 EKG İ(AĞİDİ ALİMİ EFfı] TrIm

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmelı:tedir.
- Teklifle( rakam veyaya:Aile) KDV hariç TL olarak diizenlenecelıtir.
- Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve düzeltrıe yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendİrme dışı bnakılacaktn.
- Ödemeler 90 giln içerisinde yapılacaktn.
_ Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ _ Alımlar http://www.agriihale.gov.trle_posta adıesli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
editmektedir.
_ Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse ttim alımlar e-posta tizerinden de ilan edilmektedir.

Bilgi icin: Adres: Göt Matı.g nolu ktıme evler no:3/Di},adin / AĞRI : Tel : 0 472 51l 24 76

Faks : 0 472 5l l 27 36 e-mail : diyadindh@grnail.com
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EKG KAĞİDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

I-EKG Kağıdı BtT-BlOtlGHT Marka ve E80 Model EKG cihazına uyumlu olmalıdır.

2-EKG kağıdı rulo şeklinde ve eni 210mm, boyu 30mt olmalıdır.

3-EKG kağıdı termal olmalı ve grafikler üzerinde net ve belirgin bir şekilde çıkmalıdır.

4-Kağıtta milimetrik kareler bulunmalıdır.

5-Kağıt ambalaj içinde ve bir plastik yada karton üzerine sarılı olmalıdır.

6-Raf ömrü en az iki yıl olmalıdır.
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