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PlYAsA FIYAT ARAşTıRM^ TEKLİF MEKTUPt]

Hastaneınizh ihtiyaçlaındah a§asda cinsi ve miktaı yazılı olan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Madde: 22

(Dotsudarı Temin) yöntcmi ile saıın alınacaı1tİ. KDv Hariç birim fiyatlntn hastanemiz satınalma birimine gönderilmesi hususunu;

Bilgile.inize rica ederim

Tel.fon | 0414 3lt 94 65

Fık : 0al4 3l8 94 23

op.Dr- Mehmet GÜMER
Başhekim

s.
N.

MAL/HlzMETrYAPIM İştrh, ctNSİ ]\rlKTARl
öLÇü
BıRıMİ

MARKA
/MoDEt/TttUBB

KDv BARiÇ
BtRlM
FİYATt

ToPLAM
FİYATl

l
stcAKLlK ÖLçÜM cn-hzLARI,DİJtrAL,oRTAM
SICAKLIK VE NEM ÖLÇÜM
ctrlAzyTERMo}rlGRoMETRE

l0 ADl],r

GENEL TOPLAM (KDv HARİÇ) |

§on T.Ltif'lrrih ve §ıııi: l7.0ı.2022 sA{T l3.00

NoTl_AR: l Tcknik şaİüismesi oıan malzemelerde leknik şannameye uymryan leklifler değerlendirme dıŞ bır.İıl43ktır

2,.]ğ!91q3i ınuaycne kabul işt€mi yapıldıhsİ sonra dımga vergısi ile varsa vergi borco vedüşOlerek 2§9lğ! içerisinde yapılır

], Her t0.|0 nakliye, kaİgo, teşıma vc montıj gidcderi }oklenici İrmaya all olacakllı.

4.Teklifini v.rdiğiniz 0ronün t BB kodunu tcİlifkağdına yaantz.

s_T€klifedilcn İnı]zrm.ıcr k€sin sipsİiş r.İihinden itibar€n 7 8ün içinde leslim edile.rkıir.(firna trİafından yaalac{k)

6. Bo allmds kısmi ıeklifverilebilir,

T€klifveren firmanın

Adt soyadı/ Firma yelkilisi

ve lmzaTelefon

Faks

E nrail

satlnalma 8irimi
Adres: Adnan Menderes Mah, Tur8!t Özal Bulvarl No:17,63500

Akçakale/Şanhurfa

e,posta : satinalmaakcd@8maiI.aom

Aynnhlı Bilgi lçin: satınalma
Tlf : 0 414 3189300- 0ahili:945s
Faks : 0 414 471 40 03 - 0 414 318 94 65
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SıCAKLIK öı-çüıtı, niiıeı, oRTAM sICAKLIK vE NEM öı-çüıı ciüıızı ı
TERMOHİGROMETRE

rıxNi« öznııi«r,nn

l. Yapım işlemi ve gerekli diğer belgeler için tüm kargo ücrği firmaya aittir,

2. yuklenici firma ,üretici firmadan ahnan yetki betgesine ve hizmet yeri yeterlilik

belgesi sunmalıdır.
3. Parça takıldıktan sonra gerçekleşecek herhangi bir sorunda firma sorumlu tutulup her

türlü masraf firmaya aittir.

4. Cihaz duvara asılabilmelidir ve masa üstünde ayakları vasıtası ile kolayca kullanılabilir

olmalıdır buzdolabı ısı ölçer olarak da kullanılabilmelidir.

5. Cihazın tepki süresi l0 sn olmahdır.

6, Cihazlar teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl, garanti|i olmalıdır.

7. Cihaz dijital olmalıdır.

8. Cihaz lcd ekıan olmalıdır.

9. Nem Olçüm hassasiyeti o/o l olmalıdır.

l0, Isı ve nem için ayrı max lmin alarm aralığı olmalı saat fonksiyonu olmalıdır.

l l. 8 Güç kaynağı l x 1,5 v (aaa) pillerle çalışabilir olmalıdır-

|2. En az 30 günlük hafıza kapasitesine sahip olmalıdır,

13. lsı ve nem için ayrı max / min alarm aralığı olmalı saat fonk§iyonu olmalıdır.

GARANTi, MONTAJ, pĞİri*ı VE DiĞER HUSUSLAR

l. Alınacak ürün, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği,nin 3.madde (o) bendi gereğince tanı,

teşhis velveya tedavi amaçlı kullanılacaklır,

2 yüklenici firma tarafından teklif edilen cihazın Türkiye ilaç ve Tıbbi cihaz ulusal

Bilgi Bankasında ya da Ürun ıakip Sistemi'nde (TiTtJBBy(Üts) kaydı

bulunmalıdır ve bu durumu satın alma dokümanları içerisinde belgelemelidir.

Teklif edilen cihazın UBB bilgisi doğruluğu TiTUBBruTS ve MKYS,den kontrol

edilir,

3. Ürllntln irsaliyesinde ve laturasında UBB kodu ibaresi belirtilmelidir,

4, sözleşme imzalanmasına takiben gerçekleştirilen kurulum ve teslim süreçlerinde

tedarikçiler tarafindan düzenlenen irsaliye ve faturada alınan cihazın Mkys
Malzeme tanımları ile marka, model ve seri numarası bilgisinin açıkça belirtilmesi

gerekir- MKYS ismi kullanılmayan urahr^qdçı,ır, ERT
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5, İdare tarafından UBB si istenen fakat firma tarafından UBB kapsnm dışı olarak

belirtilen cihazlar için TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu)'dan alınmış

kapsam dışı beyanı sunulmalıdır. Firmanın kendi beyanı geçerli değildir.

6. Garanti süresi boyunca bakım, onarım yada yapılan diğer işlemlerle ilgili hazırlanan

teknik servis formlarında künye numarası doldurulacak alan olmalıdır ve işlemi yapan

personel tarafindan bu alan doldurulmalıdır.
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