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Teklif Mektubu Dıvet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağda cinsi ve miktarı yazılı Ch,T ISI PROBU ALIMI işi 4734 Sayılı
Kamu İhale Kanunım2?JD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu KDV birim ve toplam
fiyatının l4l||l2022 tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma
divadindh@gıail.com adresine cöndernenizi rica ederim.

teslim edilmesi yada

Bilgilerinize arz ederim.

ve Mali Hizrıetler

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

kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi

- Teklifle( rakam veyayazı ile) KDV hariç olarak diDenlenecektir.
_ Eksik doldurulan ilzerinde kazıntı silinti ve diizelme yapılan teklifler değerlendirnıeye alınmayacaktır.
_ Malın tilrline göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mekfubu ile numune de sunulacalıfir.
_ _ Alımlar http://www.agiihale.gov.t/e-posta adresli Ağı Valiliği hale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e_posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta ilzerinden de ilan edilmektedir.
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cltT ısı pRoBu TEKNIK şARTNAMES|

1. Ürün DAV|D marka T1-200O modeltransport küvöze uygun o|malıdır.

2. Ürün yeni doğan hastalarda kultanılabilmelidir.

3. Ürün konektörü belirtilen marka ve modelcihazın konektörüne uygun olmalıdır.

4. Ürün cilde temas ettiğinde rahatsız etmemell, latex içermemelidir.

5. Ürün su geçirmez yapıda olmalı, gerektiğinde steri|izasyon sıvısıy|a si|inebilme|idir.

6. Ürün e az 0.lC hassasiyetle ölçüm yapabi|melidir.

7. Ürün uzunluğu en az1.,5 metre olmalıdır.

8. Ürünün cilde temas eden yüzeyiyüksek derecede iletken malzemeden yapılmış

olma|ıdır.

9. Ürünün UBB ve UTS kaydı bulunmalıdır.

10. Ürün bir yı| garantlli olmalıdır.

11. Ürün paketlerinde son ka|ite kontrollerinin yapı|ıp kapatıldığına dair kontroletlketl

bulunmalıdır.

12. Tek|if veren firmalar lSO13485 ve !SO9001standartlarına sahip o|malıdır.
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