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Fiya|ar KDV Hariç otarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özclliği mutlaka beliıtilmelidir.
Ui]B sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtilecektir.

SUT kodu belirtilmeyen tekliller değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olnradığı teklifte belirtilecektir.

SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır.

SGK Tarafindan UBB,den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiÇbir hak talebinde

bulunmayacaktır.
Tektifveren istekliler yukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

Son Teklif Tarihi:Qg 
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*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte sGk sorgulama sisteminin çıktısı teklıf ile birlikte verilmelidir.

İdare No : 63'160.38.32,00.01.330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir
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S.No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim
Fıyat

Toplam
Fiyat

Tanımlayıcı Firma ve
uBB

1 DİJİTAL BEBEK TARTISI 1 ADET

1 TARTI BOY OLÇER 1 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Adres: Araştırma ve Uygulaııra Hastanesi Osnıaırbey Kaınpusü ŞANLlURFA
irtibattelefon:Tel.: 0 (4l4)344 41 65 Faks :0 (4l4) 344 41 69
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BEBEK TARTISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Geniş LCD ekran,30 mm olmalıdır.

Ağırlık birimleri kg/lbs seçilebilmelidir.

Dara ve çoklu dara fonksiyonu oImalıdır.

Hafıza fonksiyon u, otomatik kapanma ol mal ıd ır.

Güç: adaptör ve pil ile çalışmalıdır.

Teknik Özellikler aşağıdaki gibi otmalıdır.

Kapasite 20 kg olmalı

Hassasiyet 5 gr olınalı

Ebatlar 600x385x85 mm ölçülerinde olmalı

Ağırlık 2.6kgolmalı

Bebek ölçüm tepsisi : 600ü8Ox40 mm ö|çülerinde olmalıdır.

Cilıaz alıını ile alakalı denıo ,vapıldıktan sonra alııııına karar verilecektir.
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yETişKiN Boy KiLo öıçEn rErNirc şanrNavEsi

ı Taılı platforıııı.ı iizerine çıktığınızda boy ve kiloyu otoınatik olarak ölçmeli, bilimsel değerlere

clayal ı sonucu anında verınel idir.

. 0-200kg arası 50gr hassasiyetle tartım yapınalıdır.

ı 90-200cm arası *lmın lıassasiyetle boy ölçmelidir.

. Boy.Ağırlık ve Vücut kitle indeks değerini aynı anda üç ayrı ekranda göstermelidir.

. Boy ve ağırlığa göre vücııt kitle indeksini hesaplar dijital ekranında göstennelidir.

. Bay-Bayan ve Çocııklara özgü ö|çüm sonuç|arını dijital ekranında göstermelidir.

. Hatlftir ve ko|avca taşınabilir(ağırlık l2kg)olmalıdırç

. Giiç Besleıne : l50 VDC lA

. Ölçliın sonuçları R2-232 çıkışı i|e bi|gisayar veyayaAcıya aktarılabilmelidir.(opsiyonel)

. Boy ve ağırlığa göre vücııt kitle indeks (Body Mass Index) değeri olarak göstermelidir.

. cihaz aIımı ile alakalı deıno yapıldıktan sonra alımına karar verilecektir.
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