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Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı .yazı|ı İŞİrll,re TA|AM4 BİRİMİ MALZEME
eİıın işi 4734 Saylı Ifumu İhaİe Kanunun 22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin

KDV hariç birim ve tbplam fiyatınuılE.ffi2O2O tarih ve saat 13:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine

elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermeniziricaederim.

Bilgilerinize arz ederim.

idari ve

§ıra No Mılın / İşin Adı Miktar Birimi Birim.
Fivatı

Toplam

1 ABR ELE|CRODU ALİMİ 350 PAKET

a ELEıCRoD KABtosu AtıMl L ADET

3 PROP TİP AtİMİ ,, ADET

1

NOTLAR:
-Tekliflerin

Dr.Vedat

en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi

gerekmekiedir.
]r"nln"( rakam yeyayazıile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
_ Eksik doldurulan tızerinde kazıntısilinti ve diizeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

_ Malın tiirtine göre uBB tr(odu ve suT I(odu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Ödemeler 90 giln içerisinde yapılacaktır.
- Numune lstenilOlgİtaruirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ _ Alımlar http://www.agiihale.gov.trle-posta adresli Ağn Valiliği İhale Yonetim Sisteminden de ilan

edilmektedir.
_ Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacalııtır,

- e-posta adresiniz satın jnaya r"İili.." tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.



TEı(N|K özELLıKLER

ABR Elektrot Teknik Şartnamesi

kulIanılan Aoı-Screen marka lşltme tanmı dhaıına 96 1ül upmIu oImahdıa
Blr kaıtta 3 'snapf eleltıod

ı.
2.
3.
4

5.

6.
7.
8.
9.

EIektıotlann hasta dldIne yapışan yüı0 hldrolel yapıdı olmalı re y0ıeylndetl yepışken madde
bebekleıde aler|lk ıeaislyona yol açmayacak öıelllkte
Elektrotlar dlsposabl€ (tek kullanımlık) ırc gtgtlı olmahdıı.

orfllnal ambalalında tesllm edllmelldlr. BIr pakıtte 3 adet elektıot ol

ı0. Bovüıan !ı4 x 23 İ 1mm ebatnda

Sel NtşIK

.:llyüı
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Elektrod Kablosu Şartnamesi
1. Yenldoğanlaıda kullanılmak üzeı€ tasarlanmış olmahdıı
2. Kllnlğlmlzde kulIanılan Madsan AccuScıeen TE/ABR marka dokunmatik

ekıanh yenldoğn ışıtme taı"ma clhazıyla %l(xl uyumlu olmahdıı
3. Xıımızı, slyaz ııe bryaz ıenkll 3 adet mandaIh allgatörü olmahdıı
4. Allgffrler re kablo blr biitün hallnde olmalıdıı
5. A8R eıektıDt kablosu üzerinde eıeltıotıann baş üzerlnde hangl noİtalaıa

takııacaünl 8ğst€ıen şema olmalıdıı

s NlşıK
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1. Yenldoğnlarda }ullanılmak Oıerc tasaılanmış olmahdııı
2. Kllnlğlmlıde kullanılan Madsen AGqıScıEen maılıa yenldoğan lşltme taıama

961ül uyumlu olmahdıı
3. Üıün
4. üıün

şefhf ıenkte olmaidııı

5. Dış koruyucu fihıe

INtşIK
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Hastanesü

Di
D


