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Tutak tlce Devlet Hastanesi

TEKLIFE DA VET

Saglik Tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktan yazili 3 ADET ULTRASONIK NEBULiZATOR
CIHAZI ALIMI 4734 sayili ihale kanununun 22/D maddesi kapsaminda ahnacak olup; soz konusu isin KDV haric
birim ve toplam fiyatinm 16.02.2018 tarih ve saat: 15:00 'e kadar 0472 411 20 83 numarah belgegecere veya
tutak.satinalma@hotmail.com adresine gondermenizi rica ederim.

Geregini bilgilerinize rica ederim.
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NOTLAR
1-Tekliflerin en gee son teklif verme tarih ve saatine kadar Satmalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
gerekmektedir.
2- Teklifler (rakam ve yazi He) KDV hari? TL olarak duzenlenecektir.
3-Faks ve Mail He gonderilen tekliflerin asillan da idaremiz Satmalma birimine ulastmlacaktir.
4-Teklif edilen fiyatlarm gecerliligi teklif tarihinden itibaren en az30 giin olacaktir.
5-Isin Tamami icin teklif verilecektir.
6-Alimi yapilacak malzcmeler 10 giin icerisinde teslim edilecektir.
7- Alimlar https://www.agrijhale.gov.tr/ adresli Agn Valiligi ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.

Adres: Agri-Van Yolu Uzeri lice Jandarma Karakolu Yam Aynntili bilgi icin: Tibbi Sekreter: A.BALTA
Tel:0472 411 20 05 Faks:0472 411 20 83



Hastane Tipi Ultrasonik Nebiilizator Cihazi Teknik Sartnamesi

1. Cihaz. soguk buhar ve ilag buharmi maske yardimi lie hastalara verebilmeli ve
hastanelerde kullanima uygun olmalidir.

2. Cihazin yanmda paslanmaz metalden imal edilmis standi birlikte teslim edilmelidir.
3. Cihazin maksimum agirligi 2 kg olmalrdir.
4. Cihaz sessiz galismali ve galisma sirasinda ses seviyesi 35 dBA'dan yuksek olmamalidir.
5. Cihazin partikul olculeri 0,5-6 pm olmalidir.
6. Cihazin hava akisi 20 It/dk'dan yuksek olmamalidir.
7. Cihazin buhar orani 0-3 ml/dk olmalidir.
8. Cihazin frekansi 1,7 MHZ olmalidir
9. Cihazin su haznesi 300 ml olmalidir.
10. Cihazin ilag haznesi 150 ml olmalidir
11. Cihaz/n dlculen maksimum 260mmx250mmx200mm olmalidir.
12. 1 adet 75 cm hortum, agizlik seti. 3 adet ilac haznesi, 1 adet gocuk 1 adet yeti§kin nebul

maskesi, bakteri filtresi. elektrik kablosu, kullanim kilavuzu ve garanti belgesi cihazin
paket iceriginde bulunmalidir

13. Cihaz uzerinde dokunmatik LCD ekran bulunrnali ve cihazin turn ayarlan dokunmatik
ekran araciligiyla yapilabilmelidir.

14. Cihaz stant olmadan da galisabilmeli ve cihaz uzerinde aynca bir tas/ma kulpu olmahdrr
15. Cihazin su takviye unitesi plastik ve kinlmalara karsi dayanikli olmalidir.
16. Cihazin hortumunu yonlendiren stant iskeletinde kilitlemeli plastik klipsler bulunmalidir.
17. Cihazin su ve ilac haznesinin kapagmin gikmasmi engellemek amaciyla saga sola

donebilen plastik kilitleme kolu bulunmalidir.
18. Cihaz standi 4 tekerlekli olmalidir.
19. Cihaz standmm uzerinde iki ayagmm oturacagi tutucu ayaklar olmalidir.
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