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Ağn İı sağlık Müdtırlüğü
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI

KONU

:701678921797
: Teklife Davet

17.09.202l

Teklif Mektubu Davet
Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazılı EKG I<AĞIDI ALIIVII işi 4734 Sayılı Kamu
İhale Kanunun 22|D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam
fiyatının 20l09l202l tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satur alma
elden teslim edilmesi yada
di}ıadindh@gmail.com adresine göndermeni zi icaederim.
Bilgilerinize arz ederim.

Sırı No

ı

JVtahn / İşin

Adı

EKG KAĞİDİ AtİMİ

Mehmet iıgoĞa
İdari ve Mali Hizmetler Müdiiril

Miktar

t2o

Birimi

Birim Fiyatı

Toplam

ADET

l
Dr.Vedat

NOTLAR:

-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Sahn alına birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.

Teklifle( rakam veyayaa ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve diizeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiirüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
-

- Odemeler 90 giln içerisinde yapılacaktır.

- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agiihale.gov.trle-posta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan

edilmektedir.
-

Alun konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.

- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta iDerinden de ilan edilmektedir.
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EKc KAĞıoı

1. Ekg kağıdı Biocare iel2a cihazı ite uyumlu otmatıdır.
2. Ekg kağıdı 210mm x 14Omm boyuttarında ve 14Op yapraktan otuşmalıdır.
3. Ekg kağıtları Z katlı olmalıdır.
4. Ekg kiğıdı numunesi dendikten sonra karar veritecektir.
5. Ekg kağıdı cİhazda sıkışmamalı ve kağıt cihaz yazıcısına toz bırakmamamladır.
6. Ekg kağıdı termalözellikte otma|ı ve grafikler üzerinde net ve belirgin ble şekltde

çıkmalıdır.
Ekg kağıdı 12 kanallı ekg cihazına uyumtu ötçülerde otmalıdır.
Kağıtta milimetrik kareler bulunmalıdır.
Raf ömrü üretildlği zamandan iübaren en az2yıl otmatıdır.
10. Ekg kağıdı bİ karton lÇinde ve katon üstünde ekg kağıdının ölçüleri ve markası yazılı
olmalıdır.Her ekg kağıdı ambalajı ince jetatin ite kaptanmalıdır( neme karşı korunmatı).
11. kağıt üretim hatalarına karşı firma garantisl athnda olmalıdır.
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