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Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 2 Kalem
Malzeme Alımı işinin 4734 sayiı ihale Kanunun 22/d maddesi kapsamrnda alrnacak
olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 9r,'06/2018 tarih ve saat
ln0O'e kadar 0472 215 3422 numaralr belgegeçere veya satinalma004@amail.com
adresine bildirmenizi rica ederim.

er Müdiirü

Firma yetkilisi
İmzalKaşe

NoTLl\R
l_Tekliflerin en geç son teklifverme tarihi ve saatine kada. satmalma Bi.imine veya görevlilere verilmesi
gerekmektediI.
2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
3-UBB Kodu ve sUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaklı.,
4Ödençlçr 180 gtiün içerisinde yapılacaktlr.
s-Fiili olarak kullanülacak malzem€ ameliyat sonrasında belli olacağündan ameliyatta kullantlan malzeme ve adedi kadar fatura
kesilecektir,
6-Dökme olarak gctiIilen ve ameliyattan sonra ku|lanüldlğü belli olan malzemelerin barkodlan azami 5 giin içinde teslim
edilmediği takdirde hasta dosyalan kapatılacağlndan herhangi bt ödeme yaptlmayacaktür.
7-Ahmlar http://wıvw.agriihale.goY.trl adrcsli Ağn valiliği Ihale Yönetim si§teminden de ilan edilmektedir.
8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizd€ iicretsiz yapılacaktıI.
9-E-posta adresiniz satınalmaya verili.se, tiim alımlaı €şzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
l0- Baklm onanm alümlannda firmalann yetki belgeleri olmak zorundadtr.
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ADET 21 TANS|YON MANŞONU

ADET 2,i
HASTA BAŞl MON|TÖR EKG KABLOSU

ToPLAM

Flret Mıh. A. Metik ÖZMEN cad. Tedış Yınl AĞRI
Tet€fon:((X72)2l59745 Fat(Ml2r2l51422 e-Dostı:srt|n.lm.004@nailcom



-s?TANSiYON ÖLÇÜM MANŞONU

TANSIYON MANŞONU TEKNiK SARTNAMESi:

1. Teldif edilecek manşon PHILIPS ma*a hastabag monlttir ciharannda

kullanllacakbr. Fk kullan|mllk olmall ve cihaan yanlş değerler vermeslne

sebep olacak Özelllk Ve yapda olmamahdlr.

2. Tekİfedilecek manşon 5 cm genişliğinde olmaldr.

3. Teklif edilecek manson oriiinal ambalajü içinde bulunmahdlr.

4. MoniRirde kullanllan ara hortuma prakit şek|lde taklabilmelidir. Ara hortum

. - -çiftl olup manşen girişi tekll olacaktür.

5. Teklif edllecek manson f4/ı/TT teknolojisine uygun olmahdt.
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HASTA BAŞl MONITÖR EKG KABLOSU

1- Cihaz hastanemizde bulunan PHlLlPs marka orİjinal kablosu olmalıdır.

2- Ekg kablosu 5leadli olmalıdır.

3- Teklif edilen kablo renk kodlu olmalıdır.

4- Teklif edilen kablo darbelere karşı dayanaklı olmalıdır.

5- Kabloya teklif Veren firma yetki belgesi olmalldlr.Yetki belgesi Veren firma ekg kablosuna 5 ay
garanti Vermelidir.
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