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İşin Adı
Konu
İstem No
Alım No

: KARDiYoLoJl _ MALZEME ALIMı
: Teklif Mektubu
:3O626
: 0093 l

-Fi).alaı KDV Haıiç olant verilmetidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği murlaka belirtilmelidir.
_UBB sorgulamasına göre en düşük 3 tek|ifbaz a|tnacaktir. SGK Odenir/Odenmez teklifte be|irtilecektil.
-sUT kodu belinilmeyen ttklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığl tçklifte beİirtilecekti..
_sl_rT fiyatınt aşaı t€klifler değerlendirme dışı bırakılacalılr. Ödemeler muay€ne kabul sonrast 1-3 Ay arastndadlr.

-sGK Taİaftndan UBB'den kaynaklanan kesinti|er durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak ta|ebinde

bulunmayacakt r.
-SGK Ödeniı/Ödenmez
-Pakete dahildir/dahil değildir
-Tanımlaytcı Firma bilgisi olmall ve teklifbi.likte sGK sorgulamam sisıeminin çıktlsl teklif ile birlilde verilmelidir.
-Teklifformunda belirtiIrniş olan sl-IT Kodlan ve uBB Firma Tanmlaytcı No c§le§melidir.
-Teklifvcren i§lçkliler ,,ııkarldaki tiim maddeleri şansE kabul etmiş sayılacaktı..

-İdare No : 63760.38.32.00.01.330
-İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştrrma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmişıir.

SonTeklif Tarihi: 41.1z ı_orj

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı vt teklif ilc birlilıe sGk sorgulama sisteminin ç!khs! teklif ile birliktğ verilmelidir

s,No Mal / Hizmet Adl M kta rl Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanımlayıcı Firma ve UBB

1 i EKG KABLoSU
l

2 ADET

2 EKG ARA KABLOSU 2 ADET

3 RmM HOLTER ARA KABLOSU 6 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Adres: fuaşıtrma ve Uygulama Hastanesi osmanbey Kampüsü ŞANLlURFA
Doğrudan Temin Mail : do€ıuda4e!sj_q@!q!4Ed_uJr
ihalc Mail Adresi : satinalma63@hotmail.com

İnibal telefon: Tel.: 0 (414\344 44 44 Faks : 0 (4l4) ]44 40 00

Doğudan Temin lletişim : 0 (4l4) 344 4l 78
ihaıe iletişim : 0 (4l4) 344 4l 65-58l0



nirirıı rroı,rnR cirrAzl ınl sıĞLıxTı KABLosu rnxxix şanrıeırnsi

l. Ritim holter cihazı ara bağlantı kablosu hasta ile cihaz arasına bağlanaıı kablodur,

2. En son teknolojiye göre imal edilmiş olrnalı,

3. Mevcut DMS9800 HOLTER kaydedici cihazlar ile uyumlu olmalı

4. Katlanma ve diğer farklı pozisyonlarda çevrilmesine dayanıkh olmalı,

5. Teklif edilen çihaz en az1 yıl siire ile garantili olmalıdır,
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EKG CiIIAZI ARA BAĞLANTI KABLO§U TEKNİK ŞARTNAMESİ

l. EKG Cihaz ara bağlaıItı kablosu hasta ile cihaz arasına bağlanan kablodur,

2. En son teknolojiye göre imal edilmiş olmalı,

3. Mevcut NiHON-KoHDEN EKG cihazı ile uyumlu olmalı

4. Katlanma ve <liğer farklı pozisyonlarda çevrilmesine dayanrlıJı olmalı,

5. Teklif edilen cihaz en az l yıl sfue ile garantili olmahdır,

6. puar renkleri mavi olmalı, çanlar paslanmaz ve iletimi yüksek malzemeden üretilmelidir

7. El ve bacak mandalı takımı Krrmrzı, Yeşil, San, Siyah renklerden oluşmah, makas yay

kısmı kesinlikle plastik olmamalı ve dayanklı malzemeden iiretilrniş olmalı
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