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Ağn İı Sağl* Müdiırlüğü
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921783
KONU : Teklife Davet

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan
ALIIVI işi4734 Sayılı Kamu İhale Kanunınl2tD maddesi

13.09.202l

yazılı TEMAS§IZ ATEş ÖLÇER cfrAzI
kapsaınında alınacak olup; söz konusu işin KDV

satın alma birimine elden

iı,goĞa

haıiç birim ve toplam fıyatının 161091202l tarih ve saat l2:00'a kadar
teslim edilınesi yada di]yadindh@ ernai l.com adresine göndermeni zi 'jcaederim

Bilgilerinize au ederim

ıdari ve Mali Hiarıetler

§ırı No Matın / İşin Adı Miktır Birimi Birim Fiyatı Toplam
ı TEMASSİZ ATEŞ ÖtÇER CİHAZİ AtİMİ 10 ADET

Dr.Vedat

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyaya,A ile) KDV hariç TL olarak diDenlenecektir.
- Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve düzeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiirtine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Odemeler 90 giln içerisinde yapılacaktır.
_ Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacal«iır.
- - Alımlar http://www.agriihale.gov.tr/e-posta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktu.
- e-posta adresiniz satın almaya verİlİrse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.



T.C SAĞLİK BAKANLİĞİ

AĞnı lı_ seĞı_ıx uüoünı_üĞt'

Diyadin Devlet Hastanesi

TEıt|lAssız ATEşÖLçER TEKN İK ŞARTNAi,|E :

1. Temassız ateşölçer vücut, yuzey ve oda sıcaklığını öıçebıımelıdır.
2. 32 adet öİçOm hafızası olmalıdır.
3. 38 derece 0zerinde ateş alarmı otma|ıdır.
4. LCD ekranı 3 farklı renkte ışık verebitmelidir.
5. Normalvücut sıcaklığında yeşil, düşük ateşte turuncu, yüksek ateşte ise kırmızı renk|iolarak ışık

vermelidir.

6. 32ile 42,9 oC arasında v0cut sıcaklığı ölçümO yapabilmelidir.

7. 0 ile 60 oC arasında mama-yüzey sıcaklığı ölçümü yapabilmelidir.

8. 160 mm x 100 mm x 40 mm ölçülerinde olmalıdır.

9. Bataryasız ağırlığı 131 gram olmalıdır.
10. 30 saniye sonra otomatik kapanabilmetidir.

11. 3_5 cm mesafeden temassız olarak ölçüm yapabi|melldir

12. Orjinal kutusuyla birlikte teslim edilmelidir. Kutu üzerinde Türkçe açıktamatar olmalıdır.

13. Cihazla birlikte Türkçe kullanma kılavuzu ve 2 adet katem pilveritmelidir.

14. kullanım kılavuzunda ithalatçı firma adı ve iletişim bilgileriyeralmalıdır.

15. Cihaz 2 yılfirma garantisialtında olmalıdır.

t(ayıı Taş Yetkilis


