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KONU : Teklife Davet

22l0612022

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve mikian yazılı MAI\IIJEL TAN§İYoN ALETİ
rEnİşı<hıl ALIIUI işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22lD maddesi kapsamında alınacak olup; söz
konusu işin KDV hariç birim ve toplam fıyatnn 27, 10612022 tarih ve saat a kadar hastanemiz satın
alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine

Bilgilerinize aız ederim.
rica ederim.

il.goĞa
İdari ve Mali Hianetler

§ıra
No

Mılın / İşin Adı Miktar Birimi Birim Fiyatı Toplam Fiyat

1 Manuel Tansiyon Aleti(Erişkin) ı0 ADET

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve
gerekmektedir.
- Teklifler( rakam veyaya:A ile) KDV hariç
- Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve

kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi

diizenlenecektir.
yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacakiır.

- Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.

teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır,

- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacakiır.
- - Alımlar http://www.agiihale.gov.trle-post'a adresli Ağı Valiliği İıale Yönetim Sisteminden de ilan
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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MAI\IIJEL TANSİYoN ALETİ @RİşKhD TEKNk şARTNAMESİ

l-TansiYon aleti Perfect Aneroid tipinde olmalıdır. Manometre haanesi ve puar kaşığı nikel kaplama kromajlı olmalıdır.
Manometre gövdesi ve PuarkaŞığı tek parça olmalı, vidatanmış reya yap,şİ,nlmış ol-mamalıdır. Manometre kadranı
hassas bir şekilde sıfıra ayarlanmış olmalıdır
2- Manometrenin camı metal ÇerÇeve tizerinde bulunan özel yuvasına ofurmalı, manometre açıldığında cam çerçevedenayrılmamalıdır.

|- Manomete gövdesi üzerinde kalibrasyon geçerlilik tarihini gösteren iiretici firmanın ismini taşıyan orijinal bir etiket
bulunmalıdır.
4- Manomete 48 mm çapında olup, skala üzerindeki rakamlar okunabilir olmalı ve cihazın seri numarası sıkala
üzerinde baskılı olmalıdır.
5- Manometre, düŞİik basınÇta çalışmasını sağlamak için üç kanallı (iki giriş ve bir çıkış) olmalıdır. (Birinci kanal
guarlan aldığı havaYltazllkkesesine vermeli, ikinci kanal,tazyikl<eseslnOetl havayı manometreye taşımalı, üçüncü
kanaldan da iÇ lastikteki hava boşaltılarak ölçiimün gerçekleşmesi sağlanmatıdır.) İIava verilirken manometre ibresi
aşağı-yukarı titrememedir.
G Manometre iÇ mekanizmasında plastik malzeme kullanılmamalı, manometre gövdesinden manometre diyaframına
hava taşıyan boru bakırdan yapılmış ve sıkıca lehimlenmiş olmalıdır.
7- ManŞet dıŞ bezi daYanıklı kumaştan ve iplikten dikilmiş olmalı, üzerinde marka ve menşeini belirten etiketi olmalıdır.
& ManŞet dıŞ bezi kancalı olmalı ve kancasında orijinal olduğunu gösterir baskılı marka bulunmalıdır.
9- ManŞet dıŞ bez ölÇüleri |7X70 cm olmalıdır. Manşet ilzerinde ö[çübbitir kol çapı (50_64 cm) belirtilmiş olmalı ve
steteskop giriş yerini gösteren bir işaret bulunmalıdır.
l0_ Manşet iç lastik ölçüleri l4X28 cm (+/- 2 cm) olmalıdır.
1l- Manşet iç lastik hava verilmesi esnasında derhal şişmeli ve gevşememelidir.
12- Puar YeŞil vulkanize kauÇuktan imal edilıniş olmalı ve iizerinde orijinal baskılı markası ve menşei bulunmalıdır.
13- Puar, iÇ lastiği (tazyik kesesi) kolayca şişirebilmeli ve puar dip kısmında filtresi bulunmalıdır.
14_ Aynı markaya sahip l adet steteskop birlikte verilınelidir.
1$ Alet, iYi cins suni deriden yapılmış, sağlam dikilmiş ve üzeride orijinal markası ve modeli belirtilmiş çantasındaolmalıdır.
16 Alet, orijinal karton kufusu iÇerisinde olup, kutu üzerinde marka, model, seri numaralan ile iiretici ve ithalatçı fırma
belirtilmiş olmalıdır.

_l7- fanŞiYo1 aleti2 yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISo) haiz ve Ulusal Bilgi Bankası,na
kayıtlı olmalıdır.
I&LJBB kodu bulunmalıdır.
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