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Harrın Üniversite§i Araştırma v€ Uygü|ama Hastan€si

sıra No: 00l9l
Konu: Teklif Mektubu
İşin Adı: çocUK YoĞuN BAKIM_MoNİTÖR APARATI
Fiş Kodu ı

Fiyalar KDV Haıiç olarak verilmelidir. Malzemelcrin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir.
UBB §orgulanasına göre ğn düşOk 3 teklifbaz alınaca}itır. SGK Ödenir/Ödenmez tekline be|inilecekıir.
SUT kodu be|inilmeyen teklifler değerlendirme dışı bınkılacal*tr. Paketc dahil olup olmadtğı teklifle belinilecektir.
SUT iiyalını aşaı ıcklifler değerlendirme d!şı bırakılacaktır. Ödcmeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır.
sGK Taraftndan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda }tkleniciye ödcme yapılmayaçak ve }.iıklenici hiçbir hak ıalebinde
bulunmayacaktıı.
Teklif veren istekliler },ukandaki tüm maddeleri şaİt§ız kabul ctrniş sayllacaktır.

Son Teklİf Tarihiı 08. o(, . 20 l 8

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklifiIe birlilıe SGK sorgulama sisteminin çlktlsl teklifile birlikıe verilmelidir

idare No : 63760.38.32.00.0t.330
İdıre Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bi|giler yukarıda bildirilmiştir.

Mal / Hizmet Adı Miktarl Barimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanımlayıcı Firma ve
UBB

1 MONITOR APARAİ 20 ADET
!

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Ad.es: Araştlrma ve Uyg!|aİna Hastanesi osmanbey Karnpüsü ŞANLIURFA
ırtibaı telcfon : Tel.: 0 ( 4l4\ 344 41 65 Faks :0 (414) 344 41 69

s,No



MoNiTöR ALTLlĞl_ DUVAR TiPi ciFTLi
Genel Özellikler :

Teknik Özellikler :

. Monitör althklarl alüminyum malzemeden üretiımiş olmalldlr.

o Monitör altltğlnln üzerine çift monitör bağlanmaslna uygun olmahdlr.

. Monitör altlığl raya monte edilecekse ray monta.i ekipmanl, duvara yada diğer ekipmanlar

üzerinde bulunan yuvaya monte edilecekse montaj ekipmanl monitör altllğl ile birlikte Verilmedir.

. Eğer monitör altllğl yatay profil üzerine monte ediliyorsa sağa-sola ve aşağl-yukarl

kaymaması için, duvar Veya diğer ekipman üzerinde bulunan dikey yatağa monte ediliyorsa

aşağı-yukarl kaymaması için sabitlenebilmelidir.

o lstenildiğinde yukseklik ayarl yapllabilmesi için bir mandal mekanizmaslna sahip

olmalıdlr.

. Monitör altllğl çoklu-hareket yeteneğine sahip olmahdır. yani monitör althğl üzerinde

bulunan cihazlar, kol üzerinde bulunan küresel düzenekle öne-arkaya Ve sağa-sola hareket

ettirilebilmelidir.

. Monitör altllğı duvara monte edilecek ise duvar montaj parçalarl ünite i|e verilmelidir.

. Monitör Tablasl 250X150 mm , Monitörün düşmemesi için ise 10 mm yükseklağinde set

olmalldlr

Malzeme numuneye göre değerlendirilecektir.
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. Monitör altllklarl, lmalat hatalarlna karşı 2 yıl ucretsiz baklm ve onarlm ile parça değiştarme

garantisine sahip olmahdır. Ayrlca üretici f]rma taraflndan 2 ylllık garanti süresinin bitiminden

itibaren 'l0 yll süreyle de yedek parça bulundurma garantisinin Verilmesi gereklidir,

ı Üretici firmanın lso 9001:2008 Ve lso 13485:2012 Kalite sistem Belgeleri olmalldlr.
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