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KONU : Teklife Davet
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Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazıh ÜFLEMELİ HASTA I§ITI}IA CfrA?,l
ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunıın22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV
hariç birim ve toplam fiyatının 22llll202| tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden
teslim edilmesi yada diyadindh@ grıail.com adresine göndermenizi rica

Bilgilerinize aız ederim.

ıdari ve Mali Hizırıetler

Vedat

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verrıe tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyaya:A ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
_ Eksik doldurulan iizerinde kazınh silinti ve dilzeltne yapılan teklifler değerlendİrnıeye alınmayacaktır.
- Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklİfler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ - 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 yapılacaktır.
_ e_posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta iizerİnden de ilan edilmektedir.
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ürı.eıtneıl xasrı ısıTıMA cixezı rerıuir şenrıreıvıesi

1. Hasta lsıhcı hafif, kompakt ve kullanımı kolay bir cihaz olmalıdır.

2. Mikro işlemci kontrollü olmalıdır.

3. Cihazda ısıtma 34 l 37 l 40 l43 derece olarak ayarlamak mümkün o|malıdır. Ayrıca

cihaz 10 dakika boyunca 46 derece yoğun ısıtma yapabilme|idir, 10 dakikalık yoğun

ısıtmadan sonra c|haz normalçalışma sıcaklığına otomatik olarak dönmelidir.

4. Cihaz istenildiğinde ısıtma yerine sadece ortam sıcaklığında üfleme yapabilmelidir.

5. Cihazda Entegre güvenlik sistemleri olmalıdır.

6. Cihaz üflemeli ısıtma yoluyla çalışmalıdır.

7. C|hazda hava giriş filtresi bulunma|ı ve bu filtre temiz ısınma sağ|anma|ıdır.

8. Cihazın hava filtresi ömrünü tamamlamasına yakın ve tamamladığında kullanıcıyı

uyarmalıdır. Hava fi|tresinin kullanım ömrü en az 1000 saat olmalıdır. Filtre değişim

uyarısı cihazın kullanılmasını etkilememelidir.

9. Cihazda uzayabilir hortum sistemi olmalı ve bu hortum ile rahatlıkla bir yere

sabitleme yapılabllmelidir.

10. Hortumun cihaza bağlantı kısmı kend! ekseninde 360 derece sınırsız dönebilir olmalı,

kıvrılıp bükülmemelidir.

11. Cihazda yatak kenarına sabitlemek lç|n askı kancası ve serum askısına sabitleyebilmek

için klempi bu|unmalıdır

12. Cihaz taşınab||ir ve hafif olmalıdır

13. Cihazın farklı ebatlarda disposable ısıtıcı battaniyeleri bulunmalıdır. Cihazla bir|ikte 5

adet ver|lmelidir.

14. Tek|if edilen cihazın ve blanketlerin UTS kaydı olmalıdır.

15. Cihaz 220-240 V, 50-60 Hz şehir şebeke cereyanı ile çalışmaya uygun olmalıdır.
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