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Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazıh EKG ciJJAZ| HBYS f,NTf,GRAsYoN
HİZMf,T ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22lD maddesi kapsamında alınacak olup; söz
konusu işin KDV hariç birim ve toplam fıyatınn 13/03/2023 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın
alma birimine elden teslim edilmesi yada divadindh@gmail.com adresine gönderm rica ederim

Bilgilerinize arz ederim.
iı-goĞn

idari ve

UYGUNDUR
09 023

Dr. RTAŞ
Ba

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

kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi

- Teklifle( rakam veyayaz| ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye ahnmayacaktır.
_ Malın ttirüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 giln içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile nuınune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://wwwagriihale.gov.trle-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alrmlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
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2 ADET1 EKG CİIIAZI IIBYS ENTEGRASYON
rrizı,mr ALIMI(2 adet Biocaırc eğ
cihazı hbys ile entegr€ edilecektir

Mehmet



EKG CiIIAZI r{ıvs ENTEGRASvoN rnxxi« şa.n i

2. Sistem ve yazılım

kapasiteye sahip o

EKG entegrasyon

hastanemizde bult]

EntegraSyon yaZılı

EKG entegraSyon

çalIşür vaziyette teI

3.

4.

lımı modem klinik ortamlar için tasarlanm]ş

HBYS sistemine aktarabilmelidir.

EKG kayıtlarlnı HL7 protokolü vasltaslyla

sahip olduğu ileri düzey esneklik ve kullanışlılık

lmalıdır.

hastane gereksinimlerine cevap verecek

mı ve sistemi kliniğimizde bulunan BiocARE EKG cihazlarıyla tam uyumlu olmalıdır

yazılımı ve aktarım sistemi kuruIumu teklif

;lim edilecektir.

tarafi ndan kurulumu sağlanacak olup

5. Teklifveren lırmanın yetki belgesi ihale dosyasında sunuIma]ıdır. Yetki belgesi bulunmayan firma|arın teklifleri

değerlendirme dışı bırakılacaktır

6. 2 adet Biocare Ekg cihazımız HBYS ile entegle edilecektir

l.


