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Agn İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Selaeterliği

Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921723
KONU : Teklife Davet
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Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı BARKOD YAZICI ALIMI işi 4734 Sayılı
Kamu İhale Kanunun 22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam
fiyatının 26lla209 tarih ve saat 12:00'e kadar hastanemiz satın alına birimine elden teslim edilmesi yada
diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi icaederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Müdilrü

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Sahn alma birimine veya görevlilere verilınesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayazı ile) KDV hariç TL olarak dtizenlenecektir.
_ Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve düzeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacalııtır.
- Matın tiirtine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakrlacaktır.
- Ödemeler 90 glln içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agiihale.gov.trle-posta adresli Ağı 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 tizerinden de ilan edilmektedir.
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T. c. sAĞLır BAKANuĞı
ıĞRı iı- seĞı.ıx ıııüoünı.üĞü

oıvırı xısrııııısl

BARKoT yAzıcı TerııIr şnrııruesl

A. ı(oNu: Ağrl Diyadin DeVlet Hastanesi'nin ihtiyacı olan barkod yazlclnın teknik özelliklerini ve
alımını ilgilendiren hususları kapsamaktadır.

B. BARKoD YAzlcl GENEL şARrıAR
1. Teklif edilen ürünler yeni, kul|anılmamış ve orijinal ambalajında olmalıdır.
2. Teklif edilen ürünIerde herhangi bir imalat kusuru olmamalıdır.
3. Teklif edilen ürünler en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır. Bu durum üreüci ya da ithalatçı
fi rma tarafından belgelendirilmelidir.
4. Ürün TSE-CE standartlarına sahip olmalıdır.
5. Barkot yazıcının direk termal ve termal transfer baskı özelliği olmalıdır.
6. Baskı çözünürlüğü en az 200 Dpi olmalıdır.
7. Barkot yazıcının baskı hızı en az 100 mm/s (saniyede 100 mm) olmalıdır.
8. Barkot yazıcının baskı genişliği en az 100 mm olma|ıdır.
9. Barkot yazıcı ile kullanılacak etiket genişliği 12,5 mm ile U8,1 mm arasında olmalıdır.
10. Barkot yaz|cı ile kullanılacak etkilet rulo çapı 125 mm olmalıdır. Rulo iç çapı ise 25 mm olmalıdır.
11. Barkot yazıcı ile kullanılacak etiket kalınlığı 0,0635 mm ile 0,254 mm arasında olmalıdır.
12. Barkot yazıcı bilgisayara Seri port (RS-232C}, Paralel port, USB 2.0 bağlantıları ile

bağlanabilmelidir
13. Barkot yazıcı en az Windows ve Linux işletim sistemleri ile çalışabilmelidir.
14.Ürünlerin CE ve lSO kalite belgeleri olmalıdır.

c. xABut VE MuAYENE
1. Cihazln muayene ve kabulü hastanemiz Muayene ve Kabul Komisyonu'nca yapılacakhr.

2. Muayene sırasında firma yetkileri mutlaka bulunacalç muayene komisyonu cihazın şartnameye
uygunluğu hakkında ikna edilinceye kadar deneme kullanımı yapılacakhr.

Ecz. of.
Hri,r'adin

ve iş!eı
Müdijrü


