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Sayi : 35277066-949
Konu : EKG StNYALiZASYON KEMERi ALIMI
TEKLiF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyaci olan a§agida cins ve miktan belirtilen malzemclerin/i§in ahmi 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hiikmilne gbre yapilacaktir.
A$agida cins ve miktari belirtilen malzemelcri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en get
07/12/2020 gtinii saat 14:00’e kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogrudan temin birimine gbnderilmesini rica ederim.
1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurlugumuze aittir.
2.Adi gegen i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir ucret bdenmeyecektir.
3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ giinii igerisinde saat 08:30 ile 16:00 arasi Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
Birimine teslim edecektir.
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatm bitirilip muayene komisyonunca kabul edildidi tarihten itibaren il Sa^hk Mudurlugii Muhasebe Birimince 2020 mali yih
Doner Sermaye Biitgesinden bulge imkanlari dogrultusunda en geg
gun igerisinde odenecektir.
5.Teklifiniz ka5eli ve imzah olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler genel yekiin/kismi teklif uzerinden de^erlendirilecektir.
7. Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bitiminden once Satin Alma Birimimize kapali zarf igerisinde teslim edilmesi, edilememesi
halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veyaKil'.^.^Yl^h^^n^f^S.TlSil-.SRn1. adresine mail gonderilmesi ve daha sonra teklif
S.Teklif veren firma biitiin bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacakbr.
9.Sbz konusu Teklif mektubuna ve Teknik §artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzalidir.
irfan KUgUKOGLU
idari ve Mali i$ler Mdr. Yrd.
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Kilis Devlet Hastanesi

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

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

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Evrakin elektronik imzah suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden If778393-dc6d-4716-a427-fa441968b0f5 kodu ile eri$ebilirsiniz.
Bu beige 5070 sayili elektronik imza kanuna gOre gUvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
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EKG YETi$KiN ELEKTROD KEMERi TEKNiK §ARTNAMESi

Urun EKG gekime uygun olarak tasarlanmi^ olmalidir.
Her marka EKG cihazma uyumlu olacak §ekilde tasarlanmi§ olmalidir.
Kemer uzerinde V1,V2;V3;V4,V5/V6 derivasyon noktalari igin EKG kablo giri§ elektrodlari giri§
soketleri olmalidir. Kablolarm sokete baglanmasi pratik olmali, herhangi bir vidalama gibi
yontemlere gerek kalmayacak tasanmda olmalidir.
Kemer uzerindeki elektrotlar iletkenligi yuksek olmali, insan vucuduna alerji yapmayan
nitelikte olmalidir.
Elektrotlar hijyen ve yuksek iletkenlik ign en az 2 micron kalmlikta gumu§ ile kaplanmi§
olmalidir.
Kemer uzerindeki elektrotlar hasta EKG dalgalarmi direk EKG kablosu araciligi ile ba§ka
herhangi bir elektronik karta ya da gpe iletmeden direk cihaza aktarmalidir. Bu sayede daha
verimli dalga hareketleri ile dogru ?ekim yapilmahdir.
Kemer esnek olmali bu sayede hasta fiziksel boyutlarma gore geni§letilebilmelidir.
Kemer yapisi kemeri asmaya imkan saglayacak §ekilde tasarlanmi§ olmalidir.
Kemer hammaddesi insan viicudunda alerjik reaksiyon yapmayan esneyebilen silikon
olmalidir.
Kemer boyutlan sabitken en az 70 cm, esnetildigi zaman en az 80 cm olmadir.
Kemer 20 kg ile 100 kg arasmda bulunan hastalarda kullamlabilir olmalidir.
Urun kalite standartlarma uygun nitelikte uretilmi§ olmalidir.
Uriin 2 yil garantili olmalidir.

Uzm. Or )

KILISOI

* ''KIX
THj
Hast V*' Uzman!

D;

• 8789S

^ ^-------

'A

