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Sayı

Konu

:79320446-930

: Fiyat Teklifi

l10l20I,7

ILGILI FIRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağrda cinsi, miktan ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 22ld maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz
Konusu alım için KDV hariç birim fıyat tekliflerinizi TL iizerinden 11.10.2017 saat: ll:00'a kadar
ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Ya iNAR
Müdiir YrdI

KDV Hariç Teklif§atın Ahnacak Malın
Açlklıma Miktırı Birimi Fiyat Tutars.No Malın/İşin Cinsi

3 Adetl TANSİYoN AIETİ, MANUEL,
KOLDAN TANSİYON ALETi

KDV Hariç Genel Toplam

Adres:Fatih Mahallesi l0003 Sok No: l Yeni Toki MERKEZ/ED IRNE
Tetefon| 2842145510 Faks:2842l23241 iıgiıi Kişi :Yeıda Çakır Karabayır Düiti
E-Posta: e dimedhsatinalna@gmail.com Web: http://edime.khb.saglik.goy.ğ/çdime-devlet-hastanesi/



TANSİYoN ALETİ TEKNİK şARTNAMESi

1. Manometre skalası üzerindeki rakamlar okunabilir şekilde olmalıdır. Manometre
düşük baunçta çalışmayı sağlamak için birinci boru puardan aldığı havayı tazyik
kesesine verecek, ikinci boru da tazyik kesesindeki bu havayı .*oĞt .y. Lş,yu.ut

_ tertibatta olacak şekilde çift boru sistemli ve çift girişli olmalıdır.
2. Manometre kadranı gayet hassaş bir şekilde sıfıra ayarlanmış olmalıdır.
3. Manometre ibresi puar tarafından hava verilirken oynamayaÖak bir sistemde olmalıdır.
4. Manşet çok dayanıklı kumaştan yapılmış olup, ayni şekilde dayanıklı iplikten dikilmiş

oImalıdır,
5. Manşet kancalı olmah ve kancasında orijinal olduğunu gösterir baslolı marka

bulunmalıdır,
6. Manşet ölçüleri 13 X 47 cm. olmalıdır.
7. Manşet taryik kesesi ve borulan orijinal yeşil wlkanize kauçuktan imal edilmiş olup,

hava verilmesi esnasında derhal şişmeli ve gevşememelidir.
8. Borular çok iyi cinsten katlanmaya dayanıklı vulkanize kauçuktan imal edilmiş

olmalıdır.
9. puar, tazyik kesesini kolayca şişirecek şekilde olmalı ve puar dip kısmında fittresi

bulunmalıdır.
lOpuar yeşil kauçuktan imal edilmiş olmalı ve üzerinde orijinal baskılı markası

bulunmalıdır.
11.Alet, iyi cins s,ıni derinden yapılmış, sağlam dikilmiş ve üzerinde orijinal markası ve

modeli belirtilmiş çaııtasında olmalıdır.
l2Alet, orijinal karton kutusu içeı.isinde olup, üzerinde model numarası ve seıi

numaralarr yaalmış olmalıdır.
l3. Tansiyon aletinin kalibrasyon sertifikası veritmelidir.
14. Tansiyon aleti 2 yl garantili olmalıdır.
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