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Teklif Mektubu Davet

Sağhk Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazılı ABDolVliNAL TRANSDUCER(NST)
KEMERİ ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunun 22lDmaddesi kapsamında alınac olup; söz konusu
işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 02/0|12023 tarih ve saat l2:00'a kadar ln birimine

Bilgilerinize arz ederim.
M A

idari ve Mali Hizmetler Müdürü

UYGUNDUR

28l12/2022
Dr .Baran D

Başhekim

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olaıak diizenlenecektir.
_ Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Malm türünğ göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gtln içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktr.
- - Alımlar htto://www.a8riihale.gov.trle-oosta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adıesiniz satın alnaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

Sıra
No

Malın / İşin Adı Miktar Birimi Birim Fiyıtı Toplam
""/

31 ABDOMiNAL TRANSDUCİ,R(NST)
KEMERi

PAKET

elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.
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1.Kemerlerin bolu 115-120 cm, eni 5,5-6 cm aralık]arında o]malıdır.

2.Kemerler çok kullanımlık ve 1ıkanabilir olmahdır.

3.Kemerlerin orta noktalannda aralıldarla Transducer düğmelerinin geçebileceği en az 30 delik

olmalıdır.

4.Kemerler elastik yapıda olmalıdır.

5.Tüm marka model NST cihazlarında kullanı}abilir olmalıdır.

6.Kemerin UBB ve UTS kaydr olmahdır.

7.Teklif veren firma]ar numune de göndermelidir.

8. Paketler ikişerli olmalıdır.

g.Ürün bir yıl garantili olmalıdrr.

10. Ürün paketlerinde son kalite kontrollerinin yapılıp kapahldığüna dair kontrol etiketi bulunma]ıdır.

ll.Teklif veren firmalar ISO 13485 ve ISO 9001 standartlarına sahip olmalıdır.

12.Paket üzerinde CE işaretleri o]malıdrr.
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