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AĞRI VALİLİĞİ 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
PATNOS DE\XET HASTANESİ

Sayı 
Konu 
Dosya ID

453
Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
1122

İLGİLİ FİRMALARA

09.10.2019

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile y ap ılaq a l^ . Söz 
Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 11.10.2019 saat: ivedi
olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Uzm.Dr. M u sta^  E rk ^  SARSU 
Başhekim V.

Satın A lınacak M alın/ İşin KDV Hariç Teklif
S.No M ahn/lşin  Cinsi Açıklam a M iktarı Birim i Fiyat Tutar

1 TIBBİ MONİTÖR ŞARJ 
EDİLEBİLİR BATARYA

HASTABAŞI
MONİTÖR
BATARYA

I Adet

2

EKG KABLOSU NEEDLE UÇLU 
AHA RENK KODLU  
POLİÜRETAN KAPLI 3.00 MM 3 
LEAD

HASTABAŞI 
MÖNİTÖRÜN EKG 
KABLOSU

20 Adet

KDV Hariç Genel Toplam

NOT; Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz 
görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden 
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Bilgi İçin : Mehmet Sena ULAŞ -Adres:Sansu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdh@hotmail.com Web:

mailto:patnosdh@hotmail.com


M IN DRAY HASTABAŞI M ON İTÖ R BATARYA TEKN İK ŞARTN AM ESİ

1.batarya M ind ray  Benev iew  T8 cihazına uyum lu o lm alıd ır

2.Parça orijina l o lm alı ve tes lim at sırasında orijina l ambalajında o lm alıd ır.

3.parçanın üzerinde üretim  tarih i ve son şarj tarih i o lm alıd ır.

4 .parça raf öm rünü do ldu rm am ış o lm a lı ve 2 aydan daha eski o lm am alıd ır.

5.parça cihazın şarj kartı ile uyum lu o lm alıd ır.

5.parça şarj ed ild ikten  sonra cihazı en az 90 dakika ça lıştırm a lıd ır

7.Ürünün C E  be lgesi olmalıdır,

8 .Ürünün T .C  Sağ lık  Bakan lığ ı ve ü lusa l bilgi bankası kaydı o lm ası barkod num arasın ın  yaz ılı o lması 

gerekmektedir

9.parça 2 yıl garantili o lm a lıd ır.

10.parça cihaza tak ılıp  ça lıştığ ı tey it ed ild ikten  sonra teslim  alınacaktır.

A



HASTABAŞI MONİTÖRÜ EKG KABLOSU ŞARTNAMES

1.EKG kablosu hastanemizde kullanılan monitörlerle uyumlu olmalıdır.

2.EKG kablosu yuvarlak girişli ve 12 pinli olmalıdır.

3.EKG kablosu 3 leadli olmalıdır.

4.Lead uçları mandallı klips şeklinde olmalıdır.

5.EKG kablosunun blendaj veya şaseleme özelliği olmalıdır.

6.Lead uçlarında derivasyon isimleri yazılı olmalıdır.

7.Lead uçları renk kodlu olmalıdır.

8.Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.

9.Ürünün CE belgesi olmalıdır.

10.Ürünün T.C Sağlık Bakanlığı ve Ulusal bilgi bankası kaydı olması 

barkod numarasının yazılı olması gerekmektedir.


