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Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI

KONU

:701678921 695
ı Teklife Davet

l4l0612022

Teklif Mektubu Davet
Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazılı ÇOCt K EKG PUAR VE MAI\IDAL SETİ
işi 4734 Sayılı Kaınu İhale Kanunwı2}lD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV
hariç birim ve toplam fıyatının 1610612022 tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz
alma birimine elden
teslİm edilmesi yada di},adindh@gmail.com adresine göndermeniziicaederim.
Bilgilerinize arz ederim.
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İdari ve Mali

Malın / lşin Adı
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Miktar

Çocuk Ekg Puar ve Mandal Seti
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Birim Fiyıtı
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t

Uzrrı

NOTLAR:

-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve
gerekmektedir.

-

Teklifle( rakam veyayaa ile) KDV hariç TL

kadar Satın alına birimine veya görevlilere verilmesi
düzenlenecektir,

- Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve dtizelrne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaklır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mekfubu ile numune de sunulacakiır.
- - Alımlar http://www.agiihale.gov.trle-oosta adresliAğn Valiliği İıale Yönetim Sisteminden de ilan

edilmektedir.
-

Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.

- e-posta adresiniz satın almaya verilirse ttim alımlar e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.
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l. Pııar

ve mandallar ekg çekiminin yapılmasına uygurı olmalıdır.
2. Pııar ve mandallann yiizeyi pilriizstD olmalıdır.
3. İletkenliği ytlksektir olmalıdır.
4. Bağlantı noktası sayesinde dtlz pim banana veya çıt çıt kablolar takılabilir olmalıdır.

Metal kısımlan paslanmaz olmalıdır.
pııar takımlan 6 lı mandal takımlan 4lü set halinde olmalıdır.
Mandal takımlan bir siyü bir sarı, bir kırmıa ve bir yeşil reııkten oluşmalıdır.
Prıar ve mandallar çocıık hastalann l«ıllanımına uyguıı olmalıdır.
Ürıınlerin Barkod numarası olmalı ve kesinlikle teslimi sırasında tlrlln ilzcrinde barkodlu ve
standartlannda sağlık bakanlıFnın belirldiği etiketiyle teslim edilmelidir.
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