Ktt-iS DEVLET HASTANESi - KILlS DH 22 D SATINALMA
BiRIMi
11/11/2020 15:45 - 52446582 - 949 -E.721

T.C.
KiLiS VALiLiGi
il_ SAGLIK MUDURLUGU
Kills Devlet Hastanesi

00128791279

Sayi : 35277066-949
Konu : PARMAK TiPI PULSEOKSIMETRE ALIMI
TEKLiF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaci olan a§agida cins ve miktan belirtilen malzemelerin/i§in ahmi 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hlikmiine g5re yapilacaktir.
A§agida cins ve miktan belirtilen malzemeleri ne kadar bcdelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en ge9
13/11/2020 gilnii saat 14:00’e kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogrudan temin birimine gonderilmesini rica ederim.
l.Satm almadan dogan tiirn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurliigumuze aitb'r.
2.Adi gegen i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir iicret odenmeyecektir.
3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ giinu igerisinde saat 08:30 lie 16:00 arasi Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
Birimine teslim edecektir.
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatin bitirilip muayene komisyonunca kabul^Jd|^tarihte_n itibaren il SaQhk Mudurliigii Muhasebe Birimince 2020 mali yih
5.Teklifiniz ka§eli ve imzali olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler genel yekiin/kismi teklif uzerinden de^erlendirilecektir.
7. Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bitiminden once Satin Alma Birimimize kapali zarf igerisinde teslim edilmesi, edilememesi
halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veyaKil.i.^f!?.Y!f^h?.^n?.?!S,5.,??3!,.'.99n\ adresine mail gonderilmesi ve daha sonra teklif
S.Teklif veren firma biitiin bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacakbr.
9.S6z konusu Teklif mektubuna ve Teknik §artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzahdir.
irfan KU^UKOGLU
idari ve Mali i§ler Mdr. Yrd.
TEKLIFLER

Cinsi
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SP02 CiHAZI OigUM PROBU PARMAK YETt§KiN

Miktar
50

Birim

Birim Fiyat

Toplam Tutar

ADET
TOPLAM(KDV HARIQ

Kilis Devlei Hastanesi

Kilis Kazim Karabekir Mahallesi Abdullah GUL Bulvan No:2/l

Tel:0348 822 11 11-10 lODahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

irt: MUSTAFA BOZDO^AN

Evrakin elektronik imzali suretinc http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 44926bd4-26d6-4551-8082-f746879422fa kodu ile cri§ebilirsiniz.
Bu beige 5070 sayili elektronik imza kanuna gore gtivenli elektronik imza ile imzalanmistir.

T.C.

SAGLIK BAKANLIGI
Kilis Saghk Miidurlugii
Kilis Devlet Hastanesi
PARMAKTiPi PULSEOKSiMETRE
TEKNiK $ARTNAMESi
1. Pulseoksimetre cihazi kandaki oksijen saturasyonu ve nabiz o^umli yapabilen dijital
0I9UIT1 cihazi olmahdir.
2. Pulseoksimetre cihazi parmak tipi olmahdir.
3. Cihazin ekranmda Sp02 ve nabiz sayisi aym anda izlenebilmelidir.
4. Cihazin saturasyon dl^iim arahgi %35-%100 arahginda olmah, %70-%100 arahginda
ol^iim hassasiyeti ±2 olmahdir.
5. Cihazin nabiz ol^iim arahgi 30-240 bpm olmah, olyum hassasiyeti ±2 olmahdir.
6. Cihazin ekram iki farkh ydnden izlenebilmelidir.
7. Cihaz 2 adet AAA pil ile 9ah§mahdir. Filler ucretsiz verilecektir.
8. Cihaz pil omriinu korumak iv'in i§lem yapilmadigi takdirde 8 saniye i^inde otomatik
kapanmahdir.
9. Cihaz iizerinde batarya gi'19 indikatoru olmahdir.
10. Cihazin geni§ ve kolay okunabilir renkli LCD ekram olmahdir.
11. Cihaz ile birlikte ta§ima kihfi verilmelidir.
12. Uriinun UBB/UTS kaydi olmahdir.

