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Tek]if Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı MAYO MASASI ALIMI işi 4734 SayıIı Kamu
İhale Kanunun 22lD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının

Sıra
No

Malın / İşin Adı Miktar Birimi Birim Fiyatı Toplam Fiyat

L MAYO MASASIALIMI 2 ADET

X;ğl03l20Z3 tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma e elden teslim edilmesi yada
divadindh@erıail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

et

İdari Ve Mali Hizmetler Müd

UY I]NDUR

E
hekim V.

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Saün alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyay^zı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve diizeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 glln içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktrr.
- - Alımlaı htto://www.aeriihale.gov.trle-oosta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağl* Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.



MAYo MASASl TEKNlK ŞARTNAMEsl

1. Mayo masasl ameliyatyhane Ve müdahale odalarl için tasarlanmlş olmalldlr.

2. Masanın tamamı 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

3. Masa tablasl kaynaksız,yekpare,pres baskı olarak üretilmiş Ve dlş köşeleri 30 mm

ya rıçapında yuva rlatılmış olmalıdır.

4. Masa tablası sıvıların zemine dökülmesini engellemek için indirimli olmalıdır

5. Masa tablasl taşlylcl ayaktan bağlmslz olarak 360 derece dönebilmeli Ve istenilen noktada

sabitlenebilmelidir.Masa tabla5l gerektiğinde masadan ayrılabilmelidir.

6. Masanın eni 50-55 cm boyu 60-65 cm olacak şekilde iki adet mayo masası olmalıdır

7. Masa yükseklik hareketi hidrolik ayak pedali yardımı ile yapılmaIı ve masa yüksekliği 920

ile 1310 mm arasında ayarlana bilmelidir

8. Masanln yaklaşlk 72,5 mm çapında ikisi frenli üç adet çiftli medikaltekeri
olma lıdır.Tekerlerden en az bir tanesi anti statik özellikte olma lıdlr.Tekerler; zemlne zarar

vermeyen, iz bırakmayan ve paslanmayan özellikte olmalıdır

9. Cihaz fabrikasyon Ve montaj hatalarlna karşı iki yılgarantili olmalıdlr,Ga ranti süresinin

dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığında yedek parça temin garantisi olmalıdır
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