
T.c
SAĞLIK BAKA}ILIĞI

Ağn İı sağlık Müdtırıüğü
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921715
KONU ı Teklife Davet

26.08.202l

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve mikarı yazılı MONİTÖn VB YAZlCl ALIMI işi 4734
Sayılı Kamu İhale Kanunarı22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve
toplam fiyatının 3ll0Bl202| tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma
yada di},adindh@grıail.com adresine göndermeni zi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

ine elden teslim edilmesi

iı,goĞe
İdari ve Mali Hianetler

Sırı No Malın / İsin Adı Miktar Birimi Birim Fivatı Toplam
1 MoNıTöR AtlMı 5 ADET

2 YAZİCİ AtİMİ 5 ADET

IIYGLJNDIJR
26l08l202l

Dr.

NOTLAR:
-Tekliflerin en
gerekmektedir.

geç son teklif verme tarihi venaatine kadar Satın alma veya görevlilere veri lmesi

- Teklifle( rakam veyayaA ile) KDV hariç TL olarak diizenleneceklii.
_ Eksik doldurulan iDerinde kazıntı silinti ve diizeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacakiır.
- Malın 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 sunulacakiır.
_ _ Alımlar http://wıryw.agriihale.gov.trle-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 ttim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.



oiyADiN DEvLET Hestexpsi
ıııoNirön rpxxix şenrrını,ıEsi

1) LED Monitör Elıran boyutu 18,5 inç olmüdır
2) Monitörlerin Görüntti teknolojisi 2K olmalıdır
3) Monitör çöntirlükleri 1366*768 olmüdu
4) İşlem tepki siiresi Sms olmalıdır
5) Bağlanu I*VGA olmüör
6) Görtintii açısı dikey maı<: 160 derece, yatay max:170 derece olmüür
7) Güç ttiketimi 14 W olmalıdu
8) Boyutlar 4.il*l6.7*35.90 cm olmüdır
9) Monitörlerin garanti süresi en az2 yıl olmalıdu . Üretimden kaynaklı her ttirlü anza ve
sorunlardan fiıuıa sorumludur. Bu ttir durumlarda tirün ler bedelsiz bir şekilde yenisi ile
değiştirilmelidir.
10) Firma teslimat ve montaj dahil her tialü gideri karşılamalıdu
11) Firuıa sahş sonrıısı oluşabilecek her tiirlü sorunu gidermelidir.
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DiyADiN DEvLET HAsTANEsi
yAzIcI rpNir şenrxeıııEsi

1- Yazıolar tek fonksiyonlu siyü beyaz lazer baskı teknolojisi ve baskı hızı 18 ppm olmüdır.
2- Baskı kalitesi 2400*600 dpi, baskr kapasitesi ( sayfa /Ay) 5000 sayfa ,baslo boyutu .A.4 olmalıdır
3- Kağıt kapasitesi sayfa besleyici maks 50 yaprak, ara birim ve bağlana bürlik USB 2.0 yüksek
hıdı olmüdu.
4- Güç gereksinimi AC220-240 V olmalıdır.
5- Boyutlan (exö<y) mm 364 mm*249 mm*199 mm, ağulık 5 kg, işletim sistemi uyumluluğu
windows 8.1 lÜl7lXP SP3 veya üstti olmalıdu.
6- Sarf malzemesi (toner) 85 A olmüör.
7- Yazıcılann garanti siiresi en az2 yıl olmüdır. Üretimden kaynaklı her ttirlü aııza ve
sorunlardan firma sorumludur. Bu ttir durumlarda tirün ler bedelsiz bir şekilde yenisi ile
değiştirilmelidir.
8- Firma teslimat ve montaj dahil her ttlrlü gideri karşılamüdu
9- Fiıuıa satış sonrası oluşabilecek her ttirlü sorunu giderrıelidir.
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