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rün«iye KAMU HAsTANErBni KuRUMu
egn İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921712
KONU : Teklife Davet
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Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı MAlttIEL TA}ISİYON l,r,nrİPnİŞKhr)
ALI1UI işi 4734 Saylı Kamu İhale Kanunun 22lD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin
KDV hariç birim ve toplam fıyatının ÜllZlZOlg tarih ve saat 12:00'e kadar hastanemiz satın alma birimine
elden teslim edilmesi yada divadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize an ederim.

iOarl

Sırı No Malın / İsin Adı Miktar [-nİfljrfr Birim Fivatı Tonlam

1 MANuEt TANsıYofıl AIETı(ERışKıN}
AtıMı

ffi ADET

Dr.

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayüzı ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
_ Eksik doldurulan üzerinde |<azıntısilinti ve diizeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ - Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağn Valiliği İhale YOnetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
_ Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağl* Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e_posta adresiniz satın almaya verilirse ttim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

Biıgi için: Adres: Göl Mah.g notu küme evler no:3/Diyadin /AĞRI : Teı : 0 472 5l1 24 76

Faks:0 472 51l 27 36 e-mail: diyadindh@cmail.com
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MANUEL TANSİYON ALETİ @RİŞKİD TEKNİK ŞARTNAMESİ

l-Tansiyon aleti Perfect Aneroid tipinde olmalıdır. Manometre haznesi ve puar kaşığı nikel kaplama kromajlı olmalıdır.
Manometre gövdesi ve puar kaşığı tek parça olmalı, vidalanmış veya yapıştınlmış olmamalıdır. Manometre kadranı
hassas bir şekilde sıfıra ayarlanmış olmalıdır.
2_ Manometrenin camı metal çerçeve üzerinde bulunan özel yuvasına oturmalı, manometre açıldığında cam çerçeveden
aynlmamalıdır,
3- Manometre gövdesi üzerinde kalibrasyon geçerlilik tarihini gösteren üretici firmanın ismini taşıyan orijinal bir etiket
bulunmalıdır.
4- Manometre 48 mm çapında olup, skala üzerindeki rakamlar okunabilir olmalı ve cihazın seri numarası sıkala
üzerinde baskılı olmalıdır.
5_ Manometre, düşük basınçta çalışmasını sağlamak için üç kanallı (iki giriş ve bir çıkış) olmalıdır. (Birinci kanal
puardan aldığı havayıtazyikkesesine vermeli, ikinci kanal taryik kesesindeki havayı manometreye taşımalı, üçüncü
kanaldan da iç lastikteki hava boşaltılarak ölçümün gerçekleşmesi sağlanmalıdır.) Hava verilirken manometre ibresi
aşağı-yukarı titrememedir.
6- Manometre iç mekanizmasında plastik malzeme kullanılmamalı, manometre gövdesinden manometre diyaframına
hava taşıyan boru bakırdan yapılmış ve sıkıca lehİmlenmiş olmalıdır.
7- Manşet dış bezi dayanıklı kumaştan ve iplikten dikilmiş olmalı, üzerinde marka ve menşeini belirten etiketi olmalıdır.
8_ Manşet dış bezi kancalı olmalı ve kancasında orijinal olduğunu gösterir baskılı marka bulunmalıdır.
9_ Manşet dış bez ölçüleri l7X70 cm olmalıdır, Manşet üzerinde ölçülebilir kol çapı (50-64 cm) belirtilmiş olmalı ve

steteskop giriş yerini gösteren bir işaret bulunmalıdır.
l0- Manşet iç lastik ölçüleri |4X28 cm (+/- 2 cm) olmalıdır.
11- Manşet iç lastik hava verilmesi esnasında derhal şişmeli ve gevşememelidir.
12- Puar yeşil wlkanize kauçuktan imal edilmiş olmalı ve üzerinde orijinal baskılı markası ve menşei bulunmalıdır.
13_ Puar, iç lastiği (tazyik kesesi) kolayca şişirebilmeli ve puar dip kısmında fıltresi bulunmalıdır.
14- Aynı markaya sahip l adet steteskop birlikte verilmelidir.
15_ Alet, iyi cins suni deriden yapılmış, sağlam dikilmiş ve üzeride orijinalmarkası ve modeli belirtilmiş çantasında
olmalıdır.
16_ Alet, orijinal karton kutusu içerisinde olup, kutu üzerinde marka, model, seri numaralan ile üretici ve ithalatçı firma

belirtilmiş olmalıdır,
l7- Tansiyon aleti 2 yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve Ulusal Bilgi Bankası'na

kayıtlı olmalıdır.
18-UBB kodu bulunmalıdır.
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