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Teklif Mekfubu Davet

Sağlık. Tesisimizin.ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı PERFECT AI\IEROb ÇOCtlX
TANSİYONALETİ ALIMI işi4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22tD maddesi kapsamında alınacak olup;
söz konusu işin KDV hariç birim ve toplaııı fıyatının ÜllZlZOlg tarih ve saat l2:00'e kadar hastanemiz satın
alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@8mail.com adresine göndermeniaica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr.

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 diizeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Mahn tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 giin içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- _ Alımlar http://www.aeriihale.gov.trle-posta adresli Ağı Valiliği İhale YOnetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

Biıgi için: Adr€s: Göl Mü.9 nolu küme evler no:3/Diyadin /AĞRI : Tel : 0 472 511 24 76

Faks : 0 472 511 27 36 e-mail: diı,adindh@gmail.com
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PERFECT ANEROID ÇOCUK TANSIYON ALETİ TEKNİK ŞARTNAMESI

l. Tansiyon aleti Perfect Aneroid tipinde olmalıdır. Manomttre haznesi ve puar kaşığı nikel kaplama kroınajlı olmalıdır. Manometre

gövdesi ve puar kaşığı tek parça olmalı. vidalanma veya yapıştırılınış olmamalıdır. Manometre kadranı hassas bir şekilde sıfira
ayarlanmış olnıal ıdır.

l. Manometrenin canıı metal çerçeve ilzerinde bulunan özel yuvasına oturmalı, manoınttre açıldığında cam çerçeveden
aynlmamaIıdır.

2. Manometre gövdesi üzerinde kalibrasyonun geçerlilik tarihini gösteren üretici firmanın ismini taşıyan orijinal bir etiket

bulunmalıdır.

3, Manometre 48 ınm sapında olup, skala üzerindeki rak.amlar okunabilir olmah ve cihazın seri numarası skala üzerinde baskılı

olınalıdır.

4, Manoınetre, düşük basınçta çalışmasını sağIamak için üç kanallı (iki giriş ve bir çıkış) olmalıdır, (Birinci kanal puardan aldığı havayı

tazyik kesesine vermeli, ikinci kanal tazyik kesesindeki havayı manometreye taşımalı, üçüncü kanaldan da iç lastikteki hava boşaltılarak

ölçümün gerçekleşmesi sağlanmalıdır.) Hava verilirken manometre ibresi aşağı-yukarı titrememelidir.

5. Manometre iç mekanizmasında plastik malzeme kullanılmamalı, manometre gövdesinden manometre diyafranııııa hava taşıyan

boru bakırdan yapılmalı ve sıkıca lehimlenmiş olmalı,

6. Manşet dış bezi dayanıklı kumaştan ve iplikten dikilmiş olup ve üzerindc marka ve ıneıışei belirtilmiş olınalıdır.

7. Manşet dış bezi kancalı olmalı ve kancasında orijinal olduğunu gösterir marka olmalıdır. Manşet dış bez ölçüleri l0X39 cm olmalıdır,

Manşet üzerinde ölçülebilir kol sapı (19-29 cm) belirtilıniş olmalı ve manşet üzerinde steteskop giriş yerini gösteren bir işarct

bulunmalıdır.

8. Manşet iç lastik ölçüleri 7X20 cm (+/- 2 cm) olmalıdır.

9. Manşet iç lastik vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalı, hava verilmesi esnasında derl,ıal şişmeli ve gevşememelidir.

l0. Manşet iç lastik hortumlari çiftli olup, çok iyi cinsten katlanmaya dayanıklı vulkanize kauçuktan imal edilıniş olmalıdır.

l l. Puar yeşil vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalı ve üzerinde orijinal baskılı markası ve menşei bulunmalıdır.

l2. Puar, iç lastiği (tazyik kesesi) kolayca şişirebilmeli ve puar dip kısmında filtresi bulunmalıdır.

l_j. Alet. iyi ciııs suııi deriden yapılmış, sağlam dikilmiş ve üzeride orijinal nıarkası ve modeli belirtilmiş

çantasında olmalıdır.

l4. Alet. orijinal karton kutusu içerisinde olup, kufu üzerinde marka" ınodel, seri numaraları ile üretici ve itlralatçı firma belirtilmiş olmalıdır,

l5. Tansiyon aleti Avrupa Birligi (AB) menşeli olmalıdır.

l6. Tansiyonaleti 2yıl garantiliolmalı,uluslararasıgeçerli kalitebelgesine(CE. lSO)haizveUlusal Bilgi bankasınakayıtlıolnıalı.

l7. UBB kodu bulunınalıdır.

Güven ÇELİi(
?§ınır Kayıt Yetkİlİsİ Dr.

D.p


