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rünxiyg KAMU HAsTANErpN KURIJMu
Ağn İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Seheterliği

Diyadin Devlet Hastarıesi

SAYI :701678921710
KONU : Teklife Davet

23ll2l20l9

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı PARMAK rİrİ PUr,SEOKSİMETRE
ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22|D 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@gmail.com adresine göndermeniziica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayaaile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
_ Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve dtizeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 giln içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ _ Alımlar http://www.aEiihale.gov.trle-posta adresli Ağı Valiliği İhale YOnetim Sisteminden de ilan

edilmektedir.
_ Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacakİır.
_ e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim ahmlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

Biıgi için: Adres: Göl Malı.g nolu ktıme evler no:3lDiyadin / AĞRI : Tel : 0 472 51l 24 76

Faks : 0 472 511 27 36 e-mail : diyadindh@gmail.com

Miktar Birimi Birim FivatıSırı No Malın / İşin Adı
15 ADETı PARMAK TİPİ PUİSEOKSİMETRE ALİMİ
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Diyadin Devlet Hastanesi

PARMAK rİPİ PUİ,SEOKSIMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

l. Pulseoksimetre cihazı kandaki oksijen safurasyonunu ve nabız ölçümü yapabilen dijital ölçüm
cihazı olmalıdır.
2. Pulseoksimetre cihazı parmak tipi olmalıdır.
3. Cihazın ekranında Sp02 ve nabız sayısı aynı anda izlenebilmelidir.
4. Cihazın sattirasyon ölçüm aralığı o/o35 - %l00 aralığında olmalı, o/o70 - %|00 aralığında ölçüm
hassasiyeti *2 olmalıdır.
5. Cihazın nabız ölçüm aralığı 30 -240 bpm olmalı, ölçüm hassasiyetit2 olmalıdır.
6. Cihazın ekranı iki farklı yönden izlenebilir olmalıdır.
7. Cihaz2 adetAAA alkalin pil ile en az 50 saat sürekli çalışabilmelidir. 8. Cihaz pil ömürünü
korumak için işlem yapılmadığı takdirde
8 saniye içinde otomatik kapanmalıdır.
9. Cihaz üzerinde batarya güç indikatörüolmalıdır.
l 0. Cihazın ebatlan 5 6x27 x28mm(*5 ) olmalıdır.
l l. Cihazın ağırlığı batarya dahil en faz|a 609 olmalıdır.
12. Cihazın geniş ve kolay okunabilir renkli LCD ekranı olmalıdır.
l3. Cihaz ile birlikte taşıma kılıfı ve askı verilmelidir.
l4. Pil değişimi dışında herhangi bir servis ve kalibrasyon gerekmemelidir.
l5. İthalatçt veya satıcı firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalı ve bu belgede ürünün
adı ve markası belirtilmelidir.
16. Cihaz firma garantisi altında olmalı. Üretim hatalarından doğan kusurlar firma tarafindan
karşılanmalıdır.
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