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Diyadin Devlet Hastarıesi

SAYI :701678921469
KONU : Teklife Davet

l0.09.2020

Teklif Mektubu Davet

Sağl* Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazılı TEMA§S|Z ATEŞ Ör,Çnn ALIMI işi
4734 Sayı|ıKamu İhde Kanunun 22[D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim
ve toplam fiyatının 13.09.2020 tarih ve saat 13:00'a kadar hastanemiz satııı alma birimine elden teslim
edilmesi yada diyadindh@ gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

idari ve

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayaü:zl ile) KDV hariç TL olarak diİzenlenecektir.
_ Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Malın 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.
_ - Alımlaı http://www.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağn Valiliği İhale YOnetim Sisteminden de İlan

edilmektedir.
_ Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
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10 ADET1 TEMASS|Z ATEŞ ÖLÇER AUMİ
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Tc sAĞLlK BA1GNLıĞı

AĞRl iL sAĞLlK MüDüRLüĞü

Diyadin Devlet Hastanesi

TEMAZSİZ ATEŞ ÖLÇER ŞARTNAMESİ

1. Cihaz "insan vücut ısısını" ölçmek için 93l42lEEC medikal
cihaz protokol üne göre serffi kaland ırı lm ış olmal ıd ı r.

2. öihazın klinik kullanima uygunluğu belgelendirilece]<tir.

3. Ölçümleıi Celcius cinsinden en az 33 oe ila 42 aC arasında
yapabilmelidir.

ramlanabilen alt ve üst limitleri aşan bir ölçüm olduğunda
sesli ve Aydınlatmalı.bir LCD ekrana sahip o|malı ve ölçümden
en fazla 5 saniye sonra cihaz kendini otomatik olarak
kapatarak tasarruf inaduna geçmelidir.

5. Ekran rgesl 00,00C formğtında olmalıdır ve ölçüm
doğruluğu enfazla t 0,2 oC olmalıdır.

6. öihaz ölçüıh yaparken temas etmemeli, herhangi b-ir prob, kılıf
veya işaretleyici kullanılmasını gerektirmemeli ve ölçümlerden
sonra temizliğe ve dezenfeksiyona ihtiyaç duymamalıdn'.

7. Cilde en çok 5 cm yaklaştırıldığında, en fazla 1 saniyede doğru

ve güvenli ölçüm yapabilmeli ve ikinei bir ölçüme en fazla 3
saniyede hazır olmalıdır.

8. İstenildiğinde yüzey ısısını ölçebilmelidir.

9. Cihaz AA pillerle çalışabilmeli, en fazla 250 gr olmalıdır.

raber Türkçe kullanım kılavuzu verilmelidir.

az 2 yıl firma garantisi altında olmalıdır.

10 cihazla be

11. Cihaz
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