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SAYI :701678921336
KONU : Teklife Davet

17.06.2020

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı EIIDOMOTOR ALIMI işi 4734 Sayılı
Kamu İhale Kanunun 22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam
fıyatının 19.06.2020 tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satrn alma birimine elden teslim edilmesi yada
di},adindh@gmail.com adresine göndermenizi rjlca ederim.

Bilgilerinize arz ederim.
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NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Sahn alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakanı veyaya:A ile) KDV hariç TL olarak dtizenlenecektir.
- Eksik doldurulan iizerinde kazıntısilinti ve düzeltıne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Malın tiiriine göıe UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gtln içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agriihale.gov.h/e_posta adresli Ağn 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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SAĞLİK BAKANLİĞİ

Ağrı ll Sağlık Müdürlüğü

Diyadin Devlet Hastanesi

ENDOMOTOR TEKN|K ŞARTNAMESİ

- Kab|souz ergonomik dizayn
- Oldukça hafif toplam ağırlık
- Küçük kafası ile yüksek görüş açısı
_ 360 derece dönebilen kafası sayesinde, istenilen tek parmakla kontrol ediIebiIme özelliği
_ Ana cihaza sürtünme ile tutunan kafası, tek hareketle çıkarılıp takı|abilir ve otoklava
atılabilir.
- Tek şarjla oldukça uzun kullanım süresi
- Opsiyonel, entegre apex locator
_ opsiyonel, REClPROCATION fonksiyonu ile, resiprokal Ni-Ti sistem]eri kulIanam imkanı
_ 8 adet döner (rotary), 1 adet resiprokal devir ve tork kombinasyonu hafızaya
programlanabiIir
- 200-600 rpm arası hız seçeneği
- 0.5-3.5 ncm arası tork seçeneği
- Alet kırılmasını engellemek için Auto_Twist ve Auto-Stop seçenekleri

- Otomatik Tork Azaltrrıa

-Otomatik Tork Geri Dönüş

-Otomatik Apikal Yavaşlama
-Otomatik Apikal Durma

-Otomatik Apikat Geri Dönüş

-Optimum Glide Path (OGP)
-Optimum Tork Geri Dönüş (OTR)
-. Push button sistem ile koIay eğe değişimi

- Piyasadaki bilinen tüm Ni-Ti rotary eğeIeri ile uyumluluk

. Başlık üzerinde on/off sivici

. Farklı hız ve tork aralıklarında çalışma jmkönı

. Kolay takip edilebilir LCD ekran

. Kalibrasyon fonksiyonu sayesinde daha hassas dönme hızı ve tork ayarı yapabilme öze]liklerine

sahip olmalıdır.
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