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Diyadin Devlet Hastarıesi

SAYI :70167892l|66
KONU : Teklife Davet

12.03.2020

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı ACİL SERVİ§İ]§ İrltİYlCr OLAI\I
MALZEME ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz
konusu işin KDV hariç birim ve toplam fıyatının 16.03.2020 tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın
alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermeniziica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

irgoĞa
iOari Müdilril

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 TLolarak dtDenlenecektir.
_ Eksik doldurulan tizerinde kanntısilinti ve düzeltrıe yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Mahn tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
_ Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adresliAğn Valiliği İhale Yönetim Sistemindeıı 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.

Miktır ıTn,iflı?n Birim
Fivıtı

ToplamSıra No Malın / işin Adı

1 AıFtl1 DlJlTAt BAsKütALıMı
L ADET2 YüzüK KESME ALETı(PENSE rıPı) ALıMı

1 Arl.ıl3 GAZLİ BEZ KESME MAKİNASİ AtlMİ
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Ağı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Diyadin Devlet Hastanesi

BAsKüL şARTNAMpsi @İ.rİTAL)
Teknik sartnamesi

l-Tartının ölçüm kapasitesi en az200 kğ olmalı
2-Tartı l00 ğr hassasiyetle tartım yapabilmeli.
3_Hem elektrik(22O V/AC)hem pil (6X1,5 V/DC)ile çalışabilmelidir.Tartı aleti ile birlikte cihazın
orij inal adaptörü veri l mel i. Pi ller al kal inli olmalı.
4-Kğ biriminde ölçüm yapabilmeli.
S-Tartı işleminden sonra görüntü ekranda bir süre kalmalı.Kullanılmadığt zaman kendi kendine
kapanma özelliği olmalıdır. i .

6-Tartı aletinin ekranı cihaza monte edilmiş olmalı,kplayç.a çıkmamalı.
7-Terazininel«anı LCD tipinde olmahdr..; ,. ,, ;,,ı ı,, ].;

8-Enaz2yı|ganntiliolmalı ,. . ] , ı,ı,,.,i.i.:,.:ı.i
9- Cihazı kullanımı, teknik özellikleri ve saklanma koşullarını içeren türkçe kitapçığı bulunmalıdır

, 'i:,.ll,i,ı",'., :],..i i.,

Dr.
No



T.C.
AĞRJ vALiLiĞi

egn İı Sağlık Müdürlüğü
in Devlet Hastanesi

l . Yüzük Kesme Makas, amacına uygun malzeme ve şekilde, Paslanmaz çelikterı üretilmiş olmalıdır.

2. Kişide parmaklrda kan dolaşmıııı rahatlafrıakamacı ile kullaııılacaktır.

3 . Üzerinde bulıınan ufak döner şekildeki testeresi sayesirıde altın, gümüş veya m etal tüm yiiztikler

kesilebimelidlir.

4. Döner şekildeki testeıe kolay deforme olmamalıdır.

4. Kullanıcı hataları dışında, kınlmalar, paslanm4 eğilme, vb. boaılmalar için 2 yıl garantili olmalıdır.

Dr.
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agn İı Sağlık Müdürlüğü
Ağn Diyadin Devlet Hastanesi

l.Titreşimsiz çalşm4 kolay kesim ve ralıat kontrol olanağı sağlamalıdır.

2. İnce ve hassas kıınaşlar için kullanıma uygıın olmalıdır.
3.Özellikle gazlıbe,ğbi ince kıınaşlr için ideal olmalıdır.

4.Bıçak sapı yaklaşık l 00 mm olmalıdır.
5.En az 50Hz/60Hzfrekans olmalıdır. En az 300Wgücürıde olmahdır.
6.Kufu içeriğnde en az bir adet yedek bıcak olmalıdır.

7 .Enaz2 yıl garantili olmalıdır

8. Cihazı kullaı,ıınu, teknik öz.ellikleri ve saklanma koşullarıııı içeren türkçe kitapçığı bulunnıalıdır,
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