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Ağn İli Kamu Hastarıeleri Biıliği Genel Sekreterliği

Diyadin Devlet Hastarıesi

SAYI :70|678921 4
KONU : Teklife Davet

07l0ll2020

Teklif Mektubu Dıvet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı (MADSEN MARKA) ABR CfoIAZI
ELEKTRODU ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz
konusu işin KDV hariç birim ve toplam fıyatının 09l0ll20l9 tarih ve saat 12:00'e kadar hastanemiz satın
alma birimine elden teslim edilınesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermeniziicaederim.

Bilgilerinize aız ederim.

Dr.

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayaA ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
_ Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltrıe yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 giin içerisinde yapılacaktır.
- Numune isteııildiği takdirde teklif mekfubu ile numune de sunulacaktır.
- _ Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağl* Tesisimizde ücretsiz yapılacalııtır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse ttim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
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Diyadin Devlet Hastanesi

ABR CİHAZİ EIEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Sağlık tesisismizde kullanılan MADSEN AccuScreen marka işitme tarama cihazına uyumlu olmalıdır

2-Bir karttan 3 snap elektrodu olmalıdır.

3- Anti alerjik, kendinden yapışkanlı ve hasta cildine yapışan yüzü hidrojenli olmalıdır.

4- Elektrodlar tek kullanımlık( disposable) ve çıtçıtlı olmalıdır.

5- Ambalaj üzerinde son kullanım tarihi olmalıdır.

6- Elektrotlar orijinal ambalajında gönderilmelidir. Bir pakette 3 elektrot olmalıdır.

7- Elektrotlar yüz ergonomisine uyumlu olmalıdır.

8- Elektrotlar kenarları yuvarlatılmış kare şeklinde olmalıdır.

9- Elektrot|arın son kullanım tarihi teslim tarinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.

10- Firma üretim kaynaklı hatalara garantivermelidir.
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