
Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı KAREKOD BARKOD OKIIYUCU
ALIMI işi 4734 Sayılı Kaıııu İhale Kanunun 22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin
KDV hariç birim ve toplam fiyatının 2611212019 tarih ve saat 12:00'e kadar hastanemiz satın alma birimine
elden teslim edilınesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermeniziicaederim.

T.c
SAĞLIK BAKANLIĞI

rünriye KAMu HAsTANELERİ KuRuMu
Ağn İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921722
KONU : Teklife Davet
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Teklif Mektubu Davet

Bilgilerinize aız ederim.

iaarl

NOTLAR:
_Tekliflerin en goç son teklifverme tarihi ve saatine kadar Satın alına birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayaa ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
- Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve dtizeltrıe yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- IVfalın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gun içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- _ Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adresli ASı 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 üzerinden de ilan edilınektedir.
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KAREKoD BARKoD oKuyucu rerıılr şnrNAMEsl

A. KONU: Ağrı Diyadin Devlet Hastanesi'nin ihtiyacı olan karekod barkod okuyucuların teknik
özelliklerini ve ahmını i|gilendiren hususları kapsamaktadır.

B. KAREKOD BARKOD OKUYUCU GENEL ŞARTIAR
1. Teklif edilen ürünler yeni, kullanılmamış ve or'ıjinal ambalajında olmalıdır.
2. Teklif edilen ürünlerde herhangi bir imalat kusuru olmamalıdır.
3. Ürün TSE-CE standartlarına sahip olmalıdır.
4. Teklif edilen ürünler yeni nesil karekod okumaya uygun olmalıdır.
5. Teklif edilen ürünlerin lazer okuma özelliği olmalıdır.
6. Teklif edilen ürünlerin ortalama 30 mm uzaklıktan okuma özelliği olmalıdır.
7. Teklif edilen ürünler, en az 2 m yükseklikten beton zemine düşmeye, ayrıca toza ve suya karşı

dayanıklı olmalıdır.
8. Barkod okuyucu cihazın bilgisayara bağlantı şekli USB veya SERİ olmalıdır.
9. Barkot yazıcı en az Windows ve Linux işletim sistemleri i|e çalışabilmelidir.
10. Ürünlerin CE ve lSO kalite belgeleri olmalıdır.
11. Teklif edilen ürünler en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır. Bu durum üretici ya da
ithalatçı fi rma tarafından belgelendirilmelidir.

c. KABut VE MUAYENE
1. Cihazın muayene ve kabulü hastanemiz Muayene ve Kabul Komisyonu'nca yapılacaktır.
2. Muayene sırasında firma yetkileri mutlaka bu|unacak, muayene komisyonu cihazın şartnameye
uygunluğu hakkında ikna edilinceye kadar deneme kullanımı yapılacakhr.
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