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rünriyB KAMu HAsTANELBnİ runuvru
Ağn İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921714
KONU : Teklife Davet
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Teklif Mektubu Dıvet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı STETESKOP ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu
İhale Kanunun 22[D maddesi kapsamında ahnacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam
fıyatının ÜllZlZOlg tarih ve saat 12:00'e kadar hastaııemiz satııı alma birimine elden teslim edilmesi yada
diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayazı ile) KDV hariç TL olarak dtizenlenecektir.
_ Eksik doldurulan tizerinde kazıntı silinti ve diizeltrıe yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Ivtalın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gun içerisinde yapılacaktır.
- Numune isteııildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sistemindeıı de ilan
edil,nektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağl* Tesisimizde ücretsiz yapılacakiır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

Bilgi için: Adres: Gtıl Mah.9 nolu kiıme evler no:3ıDiyadin /AĞRI : Tel : O 472 511 24 76
Faks:0 472 511 27 36 e-mail: diyadindh@gmail.com

Sırı No Malın / İşin Adı Miktar Birimi Birim Fiyatı Toplım
1 STETESKOP AUMİ 10 ADET
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STETESKOP TEKNİK ŞARTNAM ESİ

. steteskop, özellikle kan basıncı ölçümü için kullanılmalıdır.

. steteskop, kulak zeytinleri, kulak boruları, bağlantı parçası, kauçuk y hortumu ve ses
alıcısından (tambur) meydana gelmelidir.
. ses alıcısı, tek tamburlu olmalıdır.
. Tambur alüminyumdan yapılmış,47 mm çapında ve üzerinde marka ve menşei
belirtilmiş olmalıdır.
. Tamburun iç kısmında bulunan membran üzerinde marka ve menşei belirtilmiş
olmalıdır.
. steteskop simetrik bir yapıda olmalı, metal kısımlarında delik, çizik, renk değişikliği
bulunmamalıdır.
. kauguk y hortumunda çizik, delik, çatlak, yırtık, eskimiş ve özelliğini kaybetmiş
kısımlar bulunmamalı, koku vermemelidir.
. kauguk y hortumunun orijinal rengi gri olmalı, isteğe bağlı olarak renk seçeneği
(siyah, lacivert, yeşil ve kırmızı) bulunmalıdır.
. kulak borularının kavisleri keskin olmamalı ve içlerinde ses iletimini bozacak,
engelleyecek çapak, kir gibi oluşumlar bulunmamalıdır.
. kulak zeytinleri renk değişimi, çatlama, matlaşma ve şekil değişikliği göstermeyen
plastikten olmalıdır.
. Alet, orijinal karton kufusu içerisinde olup, kufu üzerinde menşei,
marka, model, seri numaralan ile üretici ve ithalatçı firma
belirtilmiş olmalıdır.
. Steteskop Avrupa Birliği (AB) ülkesi menşeli olmalıdır.
ı 2 yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO)
haiz ve Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olmalıdır.
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