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Teklif Mektubu Dıvet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı ABR ELEKTRODU ALIMI işi 4734 Sayılı
Kamu İhale Kanunun 22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam
fiyatının l2l05l2022 tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz
d ivadinü@smai l.com adresine söndermen i zi rj,ca ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

satın alma elden teslim edilmesi yada

irnoĞe
İdari ve Mali Hiznetler

Sırı
No

Malın / İşin Adı Miktar Birimi Birim Fiyatı Toplam Fiyat

ı ABR ELEKTRODUALIMI 500 PAKET

R
2

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve
gerekmektedir.

kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi

- Teklifle( rakam veyayazı ile) KDV hariç TL olarak diDenlenecektir.
_ Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve düzeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiğitakdirde teklif mekfubu ile numune de sunulacaktır.
- - Atımlar http://www.agriihale.gov.ff/e-oosta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağl* Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e_posta adresiniz satın almaya verilirse tilm alımlar e-posta iDerinden de ilan edilınektedir.



05.05.2022

ABR Elektrot Teknik Şartnamesi

rırıulr özeı.ı.irun

1. Kliniğimizde kullanılan Accu-Screen marka işitme tarama cihazına %lü uyumlu olmalıdır.
2. Bir kartta 3 "snap" elekrod bulunmalıdır.
3. Elekrotlarkendindenyapışkanlı o|malıdır.
4. Elektrotların hasta cildine yapışan yüzü hidrğel yapıda olmalı ve yüzeyindeki yapışkan madde

bebeklerde aleriik reaksiyona yo! açmayacak özellikte olmalıdır.
5. Elekirotlar disposable (tek kullanım|ık} ve çıtçıtlı olmalıdır.
6. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
7. Elektrot|ar orijinalambalajında teslim edilmelidir. Bir pakette 3 adet elektrot otmalıdır.
8. Elektrotlaryüz ergonomisine uygun olmalıdır.
9. Elelıtrotlar köşeleri yuvar|ahlmış dikdörtgen şeklinde olmalıdır.
10. Boyutları 34 X 23 tl mm ebaünda olma!ıdır.
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