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Diyadin Devlet Hastanesi
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Teklif Mekfubu Davet

§ağlık Tesisimizin ihtiyacı olan şağıda cinsi ve miktarı yazılı B[,JT Q5 MONİTÖR İÇgü ÇqK
ruır,ıxnır,n< pED-iATRiK spo2 ptir,suoKsf,ıınrnn pRoBu vE BıjT Q5 MoNiTön içix
çoK KıILLANIMLIK ygxboĞaıv §po2 pur,sEoKsiıııprnrc pRoBU ALIıuI işi 4734 Sayılı
Kamu İhale Kanunun 22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam
fiyatının 20lla209 tarih ve saat l2:00'e kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada
diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi icaederim.

Bilgilerinize aız ederim.

idari ve

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verrıe tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
_ Teklifle( rakam veyayazl ile) KDV hariç TL olarak dibenlenecektir.
_ Eksik doİdurulan iizerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Ödemeler 90 giln içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacakhr.
_ _ Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağn Valiliği İhale YOnetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi sağlık Tesisimizde Ücretsiz yapılacaktır.
_ e_posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
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BLT Q5 MoNİTÖR için çok kullanımlık pediatrik
TEKNıK

1. Prob oksijen satürasyonu ve nabız ölçümüne uygun olmalı.

2. SpO2 probu ile yapılan ölçümlerde monitör ekranında sinyal yoğunluğu indikatörü
gözlemlenebilmelidir.

3. SpO2 probu, Q5 hastabaşı monitör i|e uyumlu olmalı ve ölçüm hatalarına sebep
olmamalıdır.

4. SpO2 probu pediatrik hastalarda kullanılmak üzere çok kul|anımlık tipte olmalıdır.

5. prob farklı hastalarda uzun dönem kullanılabilmelidir ,

6. Prob, lnfrared ışık ölçme metodu ile ölçüm yapmalıdır.

z. Problar BLT Q5
firma tarafından
belgelenmelidir.

hastabaşı mon itörunün Türkiye yetkili distribütörünün yetki verd iği
tedarik edilmiş olmalıdır. ldare tarafından istendiğinde

s. Ürun en az 2yıl firma garantisinde olmalıdır.
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Diyadin Devlet Hastanesi

BLT Q5 MoNİTÖR için çok kultan ımlık
K ŞARTNAMES

1. Prob oksfien satürasyonu ve nabız ölçümüne uygun olmalı.
2. SpO2 probu ile yapılan ölçümlerde monitör ekranında sinyal yoğunluğu indikatörü

gözlemlenebilmelid ir.

3. SpO2 probu, Q5 hastabaşı monitör ile uyumlu olmalı ve ölçüm hatalaflna sebep
olmamalıdır.

4. SpO2 probu yenidoğan hastalarda kullanılmak üzere çok kullanımlık tipte
olmalıdır.

5. prob farklı hastalarda uzun dönem ku|lanılabilmelidir.
6. Prob, lnfrared ışık ölçme metodu ile ölçüm yapmalıdır.

z. Problar BLT Q5 hastabaşı monitörünün Türkiye yetkili distribütörünün yetki verdiği
firma tarafından tedarik edilmiş olmalıdır. ldare tarafından istendiğinde
belgelenmelidir.

ı. Ürün en az2 yıl firma garantisinde olmalıdır.


