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SAĞLIK BAKANTLIĞI

rünxiye KAMu HAsTANErBni KuRuMU
egn İll Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Diyadin Devlet Hastarıesi

SAYI :701678921217
KONU : Teklife Davet

?j.oq.zozo

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı VİİCUT ANALİZ TARTISI ALIMI işi
4734 SayılıKamu İhale Kanunun 22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim
ve toplam fıyatının 2\04.2020 tarih ve saat 12:00'e kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim
edilmesi yada di}ıadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr.Vedat

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alıııa birimine veya görevlilere verilmesi
gerekrnektedir.
- Teklifle( rakam yeyaya:A ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
_ Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve düzeltrıe yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiirtine 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 Ağrı 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 edilmektedir.

Sıra No Mıtın / İşin Adı Miktar Biriıni Birim F'ivıtı Toolam
1 VÜCUT ANALİZ TARTİSİ AtlMİ 1 Aal.fi



DİYADİN DEVLET HASTANESİ

VÜCUT ANALlz TARTlsl TEKN|K ŞARTNAME

1-Cihaz toplam vücut ağırlığını (kg), kilo ile boyun orantıs|nı (body mass indeks), bazal
metabolizma hızını (kcal veya kj), yağ oranını (o/o),yağ miktarını (kg), yağsız kütleyi (kg) ve
toplam vücut sıvısını (kg) analiz eder nitelikte o|malıdır.
2-Cihaz vücudu sağ-sol bacak, sağ-sol kol ve gövde şeklinde (5 ayrı bölge) bölgesel olarak ve
toplam vücut şek|inde analiz etmelidir.
3-Beş ayrı bölge için (sağ-sol bacak, sağ-sol kol ve gövde) yağ oranı (%), yağsız kiiıtle (kg) ve
yaklaşık kas kütlesi (kg) değer|erini vermelidir.
 -Cihaz standart insanların normal yağ oranı aralığını ve iç yağlanmayı gösterebilmelidir.
S-Cihaz vücut yağ yüzdesini 5-99 yaş aralığı için ölçebilmelidir.
6-Cihaz ile birlikte 1 adet SD kart verilmelidir. Her ölçümden sonra SD kai çıkartılıp bilgisaya
takı ldığ ında veri aktıarımı yapılabilmelidir.
7-Cihazın tartım aralığı minimum 100 gr maksimum 150 kg olmalı ve insan tartısı olarak
kullanılmalıdır.
8-cihaz ile birlikte bir adet stant verilmelidir.
9-Cihaz adaptör ile çalışmalıdır.
1O-Cihazın Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.
11-Cihaz Bio lmpedans Analiz yöntemi ile ölçüm yapmalıdır.
12-Cihazın bölgesel ölçüm yapmakta kullanılacak elle tutulan aparatları olmalıdır.
13-Cihaz 2 yıl garantili olmalıdır.
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