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Saghk Tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktan yazili TANSIYON ALETI ALIMI 4734 sayili ihale
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gee son teklif verme tarih ve saatine kadar Satmalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
NOTLAR
1-Tekliflerin en
gerekmektedir.
2- Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV haric TL olarak diizenlenecektir.
3-Faks ve Mail ile gonderilen tekliflcrin asillari da idaremiz Satmalma birimine ulastinlacaktir.
4-Teklif edilen fiyatlarm gecerliligi teklif tar ihinden itibaren en az30 gun olacaktir.
5-isin Taniami icin teklif verilecektir.
6-Ahmi yapilacak malzemeler 10 gun icerisinde teslim edilecektir.
7- Ahmlar https://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agri Valiligi ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.

Adres: Agri-Van Yolu (Jzeri lice Jandarma Karakolu Yam Ayrmtili bilgi icin: Tibbi Sekreter: A.BALTA
Tel:04724112005Faks:047241I 2083



PERFECT ANEROID KRISKIN TANSIVON ALKTJ

TKKNlKO/l l.UKI.KRJ

• Tansiyon aleti Perfect Aneroid tipindc olniahdir. Manometre ha/ncsi ve puar kasi«i nikel kaplama

kromajli olmahdir. Manonu'tre gb'vdcsi ve puar kasigi tek parca olmah, vidjilaiiinis veya

yapistmlmis olmainalidir. Manometre kadrani hassas bir sekilde sifira ayarlanmis olmalidir.

• Manometrenin cami metal cervcve ii/erinde bu lunan ozel yuvasma oturmali, manometre acddigmda

cam cerceveden ayrilniamahdir.

• Manometre go'vdcsi ii/erinde kalibras\on gcccrlilik tarihini gb'steren iiretici firman in ismini tasi\an

orijinal bir etiket bulunmalidir .

• Manometre 48 mm capmda olup, skala ii/erindeki rakamlar okunabilir olmali ve cihazin seri

numarasi skala u/erinde baskih olmalidir.

• Manometre, diisiik basmvta calismasim sa«lamak iyin iiv kanalli (iki yiris vc bir ciki^) olmalidir.

(Birinci kanal puardan aldi£i h a \ a > i t a / \ i k Uesesine \ermeli , ikinei kanal ta/vik kesesindeki havayi

manometreye tasimah, iicuncu kanaldan da ic lastikteki hava bo.^altilarak olvumiin gercekle^mesi

saglanmalidir.) Hava verilirken manometre ibresi titremcyccek bir sistemde olmalidir.

• Manometre ic mekanizmasinda plastik mal/eme kullanilmamali, manometre govdesinden

manometre diyafranima hava ta^iyan boru bakirdan \apilmi!? ve sikica l eh imlenmi^ i olmalidir.

• Man$et dis be/ olyuleri 13X47 cm (+/-2 cm) olmalidir. Manset ii/erinde ulvulebilir

kol v«P' (29-40 em) bel i r t i lmi$ olmah ve steteskop j*iri;j ver ini ^osteren bir i$arct bulunmal idi r .

• Man?et i^ lastik olculeri 12X23 em (+/- 2 cm) olmalidir.

• Manset di* bezi dayanikh kuma^tan ve iplikten dikilmi? olmah, u/erinde marka ve men^eini belirten

etiketi bulunmalidir.

• Manset di^; be/i kaneali olmah \  kaneasmda orijinal oldugunu gosterir baskih marka bulunmalidir .

• Man$et iv lastik vulkani /e kauvuktan imal edihni^ olmah, hava \erilrnesi esnasinda derhal sismeli ve

gev^ememelidir.

• Manset ic lastik hortumlan ciftli olup, ^ok iyi cinsten katlanmaya dayanikh vulkani/e kauvuktan

imal edilmis olmalidir.

• Puar yesil vulkani/e kauvuk tan imal edilmis olmah Puar, iv lastigi kolayea sisirebilmeli ve puar dip

kisminda filtresi bulunmalidir.

• Alet, iyi cins suni deriden yapilmis, saglam dikilmis ve iizeride orijinal markasi ve modeli belirtihnis

vantasinda olmalidir.

• Alet, orijinal karton ku tusu iverisinde olup, k u t u u/erinde marka, model, seri numaralan ile iiretici

ve ithulaH'i lirina belirtilmi^i olmalidir.

• Tansiyon aleti Avrupa liirligi ( A H ) iilkesi iiienseli olmalidir.

• Tansiyon aleti 2 yd gnrantili olmah, uluslararasi gevcrli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve I'lusal

Biliji Bankasi'na kayith olmalidir. ^ /
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> PERFECT ANEROID COCUK (KANCALI MANSET)

TANSJVON ALKTJ TEKNJK frARTNAMESI

• Tansiyon aleti Perfect Aneroid tipinde olmalidir. Manometre ha/ncsi ve puar kasigi nikel kaplama

kromajh olmalidir . Manometre govdesi ve puar knsi^i tek parca olmah, vidalanmi§ veya yapistmlmis

olmamahdir. Manometre kadrani hassas bir $ekilde sil'ira ayarlanmi$ olmalidir.

• Manometrenin cami metal cerceve ii/erinde bu lunan o/el yuvasma oturmali , manometre avildiginda

earn ccrceveden aynlmamahdir.

• Manometre govdesi ii/erinde kalibrasyon gccerlilik t a r ih in i gosteren uretici tlrmanin ismini tasryan

orijinal hir etiket bulunmalidir.

• Manometre 48 mm cupinda olup, skala ii/erindeki rakamlar ukunabilir olmah ve ciha/in seri

numarasi skala ii/crinde baskili olmalidir.

• Manometre, dii$iik basmvta v^l'^nii^111! saglamak iyin tiv kannll i (iki giri$ ve bir ifikiy) olmalidir.

(Birinci kanal puardan aldigi h« i \ ay i ta/yik kesesine vermeil, ik inci kanal ta/vik kesesindeki havayi

manometreye ta^imah, ucuncii kanaldan da iv lastikteki liava bo^altdarak olcumun gercekle^fmesi

saglanmalidir.) Hava verilirken manometre ibresi titremeyecek bir sistemde olmalidir.

• Manometre ic mekani/masmda plastik nial/eme kul lani lniamal i , manometre govdesinden manometre

diyat'ramina hava ta$iyan born bakirdan \ a p i h n i > ve sikiea lehimlenmi? olmalidir.

• Mangel di$ be/i dayanikli kuma^tan ve iplikten dikilmi*; olmah, ii/erinde marka ve men^cini belirten

etiketi olmalidir.

• Man$et di^ be/,i kancaii olmali ve kancasmda orijinal oldugunu gosterir baskili marka bulunmalidir .

• Man$et di? be/ olviileri 10X40 cm olmalidir . Manset ii/erinde olciilehilir kol yapi (19-29 cm) belirtilmi^

olmali ve steteskop giri§ yerini gb'steren bir i^aret bu lunmal id i r .

• Man§et iv lastik olviileri 7X20 em (+/- 2 cm) olmalidir .

• Man§et iv lastik vulkanize kaucukttm imal edi lmiy olmali, hava verilmesi esnasinda derhal ^i^meli ve

gev$ememelidir.

• Manset iv lastik hortumlari viftli olup, vok iyi cinsten katlanmaya dayanikli vulkani/e kauvuktan imal

edilmi^i olmalidir.

• Puaryesil vulkani/e kauvuktan imal edilmi* olmali Puar, iv lastigi (ta/yik kesesi) kolayca sisirebilmeli

ve puar dip kisminda llltresi bu lunmal id i r .

• Alet, iyi cins suni deriden yapilmi>, sn£lam dikilmi^ ve U/eride or i j inal markasi M- niodeli belirtilmi^

Vantasinda olmalulir.

• Alet, orijinal karton kutusu iverisinde olup, ku tu ii/erinde marka, model, seri numaralan ile uretici ve

ithalatci f i rma belirtilmi*; olmalidir .

• Tansiyon aleti Avrupa IJirligi (AH) iilkesi nienseli olmalidir.

• Tansiyon aleti 2 yil garantili olmali, uluslaranni geccrli kalite belgesine (CE, ISO) hai/ ve Ulusal Bilgi

BanUaS1'naUa.vlt,,olmi,1,U1,


