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KONU : Teklife Davet
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Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazılı EKG ELEKTRODU ALIMI işi 4734 Sayılı
Kamu İhale Kanunun 22ID maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu KDV hariç birim ve toplam

elden teslim edilmesi yadafiyatının l3l05l2022 tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma
diyadi ndh@ gmail.com adresine göndermen i zi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

İdari ve Mali Hiznetler

Sırı
No

Malın / İşin Adı Miktır Birimi Birim Fiyatı Toplam Fiyat

1 EKG EtEKTRoDu AtıMı 7s ADET

2

j

NOTLAR: İ

-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saati{ıe kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir. l

- Teklifle( rakam veyaya:A ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
_ Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Malın tiirüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ _ Alımlar http://www.agriihale.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 af,naya reİilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.



EKG ELEKTRODU TEKNİİ( ŞARTNAMESİ

1- ELEıCRoD pollETiLEN xöpüxrrıı iıvıaı- eoiı-ıvıiş oııvıeıı,
2- yApışKANı xuwgıı-i oLUp, rıipoeuRınıtix oıvıeıı,
3- ELEKrRoDIARıN oRTAsıNoexi xagıo gıĞı-qNrısıNıN yApıLDıĞıyen Ag/AgCloLMALı,

ALTıNDA KURUMAMlş JEt ButUNMALı,
4- EtEKrRoDtAnııı verişxiıı içiıı oı-ııaı-ı
5- ESNEK oLMALı, vÜcur K|VRıMIARıNA UYUM saĞıaıııı-ı, KuLIANıMıRAHAToLMALı,
6. vAıışKANLıĞısuya oineıtçı.i oLMALı, TERIEMEvLE KotAy çıKMAMAIı
7- KotAy çıxınıııaiı-ln oı-ıvıaıı
8- ı<ıLDıRıIMAsıcenşrriĞiııoe ciı-oı yApışKAN KısMıxopMAMALı,yıRTıIMAMALı
9- çıxınıı-oıĞıxoa ciırre ATıK BıRAKMAMALı, ciı-oi raxniş erıvıııvı gı-i

ıo ıeı.i KATı oLMAtı, slzıNTl YAPMAMALı, YAPıŞKANı.ıĞı gozıvııvıeıı, cİıı üzeniııoı ırıx
BıRAKMAMAıı, ııoıı-inRireıı oLMAIı, ciı-oirıxniş ETMEMEL|oiR. ı.ırex içenıııııvıeı-i,
oüşüx xı-onünı-ü oLMALı, ıvı|xrını yrenı.ioLMALı, ELEKrRoT UcuNUN ıııenxıziııog
olMAu, xısa süneoE KuRuMAMeıı, GıçinGEN oLMA[l,

1ı- JEIDE %3 oRANıNoa aüıvıüş xı.onün oLMALı vE AMBAIAııNDA Bu igane oLMAtı
ız- ıeı.i KURUMAyı ENGELLEyEN peo özrı- HAZNEDE oLMAtı
ı3_ ELEKTRoD çıTçıTı iı-e gaĞu].JTıKURuIAN KABLo çıTçıTıARAsıNDA UvUM oLMALı,

ai nı.ışri nıvı E VE Ayı RMADA nRoBLEM oLMAMALıDı R.

ı4- EtEKTRoD AMBAtArı Koı-Ay ıçııegiı.in otMAu.
15- pAKET HAvA TEMASıNı öıııgytcex özeı oizıyıı o4 ıı-üıvıiııyuM Fotyo oLMAtı vg ısı iı.g

ıo-.rttıçrİoT MoNlTöRot aönÜıırü reı-irrslı,ıi uzuıı süİe oeveıı grrlnıışı|, pınıziı

ıİ- aıvıgıtAJ üzeniııoe elerrnoouN ADl, MARı(ASı, ıvıoDEıi, üngriııı reniİl, soıı ruı-ı.eııırıe
rınixi, ünEriciaoıiı-e ce ignnısi MuTIAKAyER AIMAIıDıR.

18_ Dış çıTçıTı pAstANMAz çeı.ix oı.ıvııı.ıoın
ı9- ELEKTRoDuN soN KUIIANMArınixi EN Az oılzo23rınirıiııe KADAR oLMAtıDlR.
2G EtEKTRoo ıvıİııonıy MARKA ge],,ıeviewT8 MoDEL HASTA anşı ıııoıılrÖRLE UYUMtu

oLMALlDıR.
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