
Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağrda cinsi ve miktan yazıh DİJİTAL TEII{ASSIZ ATEŞ Ör,Çrn
ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22tD maddesi kapsamında ahnacak olup; söz konusu işin
KDV hariç birim ve toplam fiyatınuı ÜllZlZOlg tarih ve saat l2:00'e kadar hastarıemiz satın alma birimine
elden teslim edilmesi yada diyadindh@email.com adresine göndermenizirica ederim.
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rünriye KAMu HASTANELERİ KuRUMU
Ağn İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekretertiği

Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :7016789217ll
KONU : Teklife Davet

23ll2l20l9

Teklif Mektubu Dıvet

Bilgilerinize aız ederim.

Dr.

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alına birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayrr ile) KDV hariç TL olarak dtizenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde V,azıntısilinti ve düzeltrıe yapılan teklifler değerlendirmeye ahnmayacaktır.
_ Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaltır.
- Ödemeler 90 giln içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-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 iDerinden de ilan edilmektedir.

Biıgi icin: Adres: Göl Mü.9 nolu küme evıer no:3/Diyadin /AĞRI : Teı : 0 472 5ll 24 76

Faks : 0 472 511 27 36 e-mail : di},adindh@gmail,com

Sıra No lValın / İsin Adı Miktır lln1ffirn Birim Fivatı Toplam
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Diyadin DevIet Hastanesi

Cilde en çok 5 cm. yaklaştırıldığında entazla 1 saniyede; boyundan, alından ve
göbekten Doğru ve güvenli ölçüm yapabilmeli ve ikinci bir ölçüme en fazla 3 saniyede
hazır olmalıdır.

Cihazın klinik kullanıma uygunluğu belgelendirilecektir.
Ateş ölçer, çift led teknolojisiyle doğru ölçUm noktasını kullanıcıya göstermelidir.
Ateş ölçer, ASTM belgesine sahip olmalıdır(Uluslararası ısı ölçüm standartlarına

uygunluğu kontrol edilmiş olmalıdır).
Ateş ölçer, vücut sıcaklığı ölçümü için yaydığı infraret ışınlarının göze zararı

olmamalıdır,
Ateş ölçer, otomatik veya manuel kalibrasyon özel|iğine sahip olmalıdır,
Ateş ölçer, diğer kullanımlarda (sıvı, katı yiyecekler ve oda sıcaklığı) ölçüm aralığı 1-55

c olmalıdır,
Aydınlatmah bir LCD ekrana sahip o|malı ve ölçümden enfazla 5 saniye sonra cihaz

kendini otomatik olarak kapatarak tasarruf moduna geçmelidir,
Ateş ölçer hastane ve kliniklerde denenmiş ve bununla ilgili klinik yayınlara sahip

olmalıdır,
UBB kaydı olmalıdır,
4 adet kaliteli AAA pille yaklaşık 10.000 ölçüm yapmalıdır,
Ateş ölçer, medikal şınıflandırmada " Clas ll'a tıbbi cihaz " olarak test edilmiş olmalıdır,
Ateş ölçer alından infraret ile yapılan ölçümü, cıvalı termometre ile yapılan oral(dil altı)

rektal ve ve koltuk altı ölçümleri değerlerine çevirebilme özelliğine haiz olmalıdır,
Ateş ölçer 3 yıllık garanti belgesine haiz olmalıdır,
Ateş ölçer Türkçe kullanım klavuz, 4 adet AAA pil ve pratik kullanımına yönelik Türkçe

DVD verilmelidir.
Cihazın ağırlığı = 90 gr. (piller dahil)- 250 gr. arasında olmalıdır,
Ölçumleri Celcius cinsinden en az 33 C ila 42.5 C arasında yapabilmelidir.
Programlanabilen alt ve üst limitleri aşan bir ölçüm olduğunda sesli ve görsel ikaz

vermelidir.
Ekran göstergesi 00,0 C formatında olmalıdır ve ölçüm doğruluğu entazla + 0,2 C

olmalıdır,
Cihaz ölçüm yaparken temas etmemeli, herhangi bir prob, kılıf veya işaretleyici

kullanılmasını gerektirmemen ve ölçümlerden sonra temizliğe ve dezenfeksiyona ihtiyaç
duymamalıdır.

2l. 10 yıl parça garantili olmalıdır.
22. Arza giderme süresi 24 saat olmalıdır.
23. Aııza giderilmediği taktirde yedek cihaz temin edilmelidir.
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