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SAYI :70167892138
KONU : Teklife Davet

Teklif Mektubu Dıvet

satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com
Bilgilerinize an ederim.

Sağl* Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1fuEOLARfr{GOSKOP İÇhl rOlllPar<r
cÖnthrriİı,BME sİsTEıder,nır işi 4734 Sayılı Kamu İhale KanununZ}tD maddesi kapsamında alınacak
olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 201012;023 tarih ve saat 12:00'a kadar hastaneıniz

17l0ll2023

göndeııııenizi rica ederim.

ıdari ve Mali Hiznıetler
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NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Sahn alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayaa ile) KDV hariç TL olarak dilzenleneceklir.
_ Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve dtlzelfuıe yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Malın tiiriine göre IJBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 giln içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- _Alımlarhttp://www.agriihale.gov.tr/e_posta adresliAğn Valiliği İhaleYönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağllk Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e_po§ta adresiniz satın almaya verilirse tlim alımlar e-posa iizerinden de ilan edilmektedir.



]i vA»t,N be v Lgr FsA>,rANTSi-

3Aııx AL^^\ LıaılıİNt

|k»tqneıtıiln Aı,\at,{aJhu1e_,U Lıciı,rı{ n i^ O ec$ ıab.

bg.ı\.hlea ^rc1ı€}*,evv 
/ alctl ı<ııt6ı ihlıŞıcı b.ıl,ro,rt ltlql n

İcinn? €,W

bc

)
V[de:olcırtnşi»ıı f icİn ü<snpak+,6o,un,t,ıl8^9e

fbp4

t
Si's4eırr



zoR HAvA yotu serl
,

Trxıvi« şARTNAME GENEI xüxüıtıunl

1. rExı-irı.gRiıuxazınııNMAsıvgoıĞgnuıııolnlı.ıvıısl:

a. Satıcı firma tarafından verilen tekllflerdeki Teknik Şartnanieye cevapla
numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgllihükümlere açı
veril mesi gerekmektedir.

b. Teklifler ile birlikte tanıtıcı broşür ve kata|ogların verilmesi ve teklif
matzemelerin Şartnamele Uygunluk Belgesinde belirti|en öze|liklerinin kata
edilnıesi gerekmektedir. 

:

c. Satıcı firma tekllf ettiği cihazın imalatçısının Türklye temsllclsl olduğunu
güncel noter onaylı Temsilcllik Betgesinl teklifine eklemek zorundadır.

d. Tcklif veren firmalar, aşağıda tanımlanan sistemin biitünlüğünü
oluşturan ka]emlerin her birine teklif vermelidir, kısmiteklifler değerten

seti oluşturan parça|ar aşağıda be|irtilen özellikleritaşıma|ı ve bu parça
içe r isinde çalışmalıdır.

Tei lif edilen ürünün, Avrupa Birliğitarafrndan hazırlanan ve uyulması
cıi"ııiyet ve çevre koruması koşultannı düzenleyen bağlayıcı mevzuata

iı-ığ,-:nu gösteren işaret "CE" (Conformitd Europdenne)işaretliolma|ıdır.
kası teklif dosyası ekinde verilmelidir.

cııınıvıi süngsl VE şARTLARı:

Teklif ecii!en cihazlar en az iki (2) yılsüreyle kutlanıcı hatasına bağlı o|mayan,
imal.ıt iı:,, t,rlarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imatatçı firmanın
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Ii. : ' :.:,|ıt ;!c l.ıirlikte sarj adaptörü verilmelidİr.
j /. ' . .ııı iie Lirlikte taşıma arabası verilmelidir.
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A, ( c ı ı . p a k t Görü ntüleme Slsteml Teknlk Özelllkterl

1. 5iııem 792Ox72OO pixel, HD çözünürlüğünde ve 8" ebatında ekrana
2. [.iıaıı dokunmatik o|malıdır.
3. ü,,ıri_ıeye dayanık|ı ABS plastik kaplamaya sahlp olmalı ve lP54

sı çra nı alarına karşı korumalı olmahdır.
4. Bışka bir monitöre görüntü aktarabi|mek için HDM|çıkışına sahlp
5. [4oııitör üzerindekibutonlarla fotoğraf ve video kaydı, par|ak|ık ayarı
6. Eıııübasyon zamanını ölçebilmek için sayaç özelliğ bulunma|ıdır.
7, tııiiıııitör€ aynı anda video laringoskop ve fleklble bağlanabilme

ü,ıi,ıiiıtiır. Bu sayede video laringoskop ve fleksible görüntüsünü yan
s,i ı, , ,.,. iç içe (picture in picture} gösterebilir özellike olmalıdır.

B. j,,,,,.,;ıiıi!re fleksible bağlı iken, monıtör üzerinden görüntüyü 18O"
()l:,;.,iı,ı|r.
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kullanılabilir

sayede
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