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Sayı 35277066499
Konu DİJİTAL TANSIYON ALETI ALIMI İŞİ
TEKLIF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda ciııs ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ilıaleleH kanununun
22. maddesinin(d) bendi holuntine göre yapılacak-tır.
Aşağıda cins ve rniktan belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle vercbileceğiniz bususundaki tekl Omektubunuzu en geç (
/ 2020 ) Sü saat 14:00e kadar Kilis Devlet Hastanesi,duğıudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.
/0
1.S bn almadan doğan tüm masraflar satı cıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2.A t geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3.Firrna uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takIben 5 Iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
9.W/hizmet bedeli, teslimatın bitlrilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Bidmince 2020 mali yılı
Döner Sermaye Bütçasinden bütçe imkOnlan doğrultusunda en geç .notyünkmn gün içerisinde ödenecektir.
5.Tekliflniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacakbr.
6,Teklifler genel yekün / kısmi teklif üzerinden değedendirilecektir.
7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Bırimımize kapalı zalf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi
adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
halinde O 398 819 10 15 no lu telefona faks edilmesi vesk3ıtumnı,
tmtıağmb,„4,
mektubunun adının gönderilmesini rica ederim.
&Teklif veren firma bütün bu Şadan aynen kabul etmiş sayılacakbr.
9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnaınesine http://kilisisnı.saglik.gov.tr vıeb sit emizden de ulaşabilirsinlz.
10.Telmik şartname ektedir.
esimzalıchr.
Irfan KOÇOKOĞLU
IDARI MALI IŞLER MÜDÜR YRD.
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Kilis Devlet Hastanesi

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

Te70348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

e-posta ı kılisdevlethastanesiOgmail.eorn

MUSTAFA TOPAL

Evrakın elektronik imzalı sureline hup://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 73e49763-0290-4670-114160-7110e I eed7b66 kodu ile erişebilirsiniz
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile iınzalanmisur.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi
DİJİTAL TANSIYON ALETI
TEKNIK ŞARTNAMESİ
KONU:Hastanemiz diyaliz biriminde kullanılmak üzere alınacak olan dijital tansiyon aleti teknik
özelliklerini içerir.
TEICNIİIC ÖZELLIKLER:
Cihaz düzensiz nabız atışını tespit etmelidir.
Cihazın tansiyon ölçüm aralığı 0-299 mmHg olmalıdır.
Cihazı n nabız ölçüm aralıgı 40-180 bpm olmalıdır.
Cihaz tansiyon ölçümü yapılan kişinin ölçüm sonuçlarını etkileyebilecek hareketlerini tespit etrneli
ve ölçüm sonucuyla birlikte bu durumu ekranda bir uyarı ile birlikte göstermelidir.
Cihazın en az 21-42 cm çevre ölçüsü olan kollara uyumlu kendinden kavrayan manşeti olmalıdır.
Cihazın belirli parametreleri gösterecek dijital elcram olmalıdır.
Cihazla pille çalışmalıdır.
Cihaz manşet basıncın] ve hava indirme hızını kişinin tansiyonuna göre otomatik olarak
ayarlayabilmelidir.
Cihaz 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.
10 Cihazın CE belgesi ve UTS kaydı olmalıdır.
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