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MALATYA VALİ.LİĞİ •
İV.IALATYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Malatya Ağız ye Diş Sağlığı Hastanesi

SAYI : 11085252 321-01/
KONU : Teklif Mektubu

5-0 2—_

03.12.2018
Tekliflerin verileceği sun tarih :05.12.2018
Saat : 17:00'a katlar

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda belirtilen mal kaleminin temini 4734 sayı l ı Kaııııı ihale
Kanununun 22/d maddesi gereğince piyasadan teklif al ı nması usulü ile satı n al ı nacaktı r. ilgilendiğiniz takdirde KDV
hariç fiyat teklifiniz' genel şartlar doğrultusunda en geç 05.12.2018 tarih ve saat:17:00' a kadar Hastanemiz
Sat ıııalı na (Doğrudan Temin) birimine fakslamanı z ve asl ıııı göndermeniz hususunda;
Gereğini rica ederim.
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S.NO BIRIM FIYATA ESAS İŞ KALEMİN İN ADI
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TOP1

/1

Fİ Y

1

Sıcaklık ölelim, dijital ,ortam sıcaklık ve
Nem ölelim cihazı /Termohigrometre

EK

4

MiKTARI

:1 Adet Teknik Şartname(1 Sayfa)

GENEL ŞARTLAR:
I- İ stekliler tekliflerini ICDV hariç rakam ve yazı ile bütün masrafları dahil olmak şartı yla verecektir.
Son teklif verme saatinden sonra idareye teklif veren isteklilerin teklifleri değerlendirmeye al ı nmayacaktı r.
Ödeme saymanl ığı n nakit durumuna göre en geç 150(Yüzelli) gün içerisinde yap ı lacaktı r.
Teslimat Teknik Şartname doğrultusunda yapı lacaktı r.
İ stekli firmalar teklif mektubu ile birlikte teknik şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin ası llarmı teslim etmeleri
Gerekmektedir.
Taklitler bu format üzerinde yap ı lacak, farklı formatta sunulan teklifler değerlendirmeye al ı nmayacaktı r.

Adres
Tel
Faks

ııı önü Cad.TCDD Ambar Yolu Malatya Eğitim ve Araştı rma Hastanesi Arkası Yeş ilyurt/MALATYA
Bilgi icin:Abclulrezzak AKÇA
Unvan:İ dari Memur
0422 221 Ol 34 Dahili 1136
0422 221 17 90

e-posta :malatyaadsm.stnlı n@saglik.gov.tr
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isTEM NO: 1316
MA LZEM E ADI: sı cAKLİ K VE NEM ÖLÇER CIHAZI
ISTEYEN IIİ R İ MMASTANE: Teknik Servis Birimi
ISTENEN OZELLİ KLER:

Dİ J İ TAL ORTAM Sİ CAKLİ K VE NEM ÖLÇEM CIHAZ İ / TERMOH İ GROMETRE
TEKN İ K SARTNAMESİ
1. Hilal Olmal ı d ı r.
9. LC.D ekranh olmal ı dı r.
Dereeeler Beyaz, mavi, yeş il veya pembe renkte olmal ı d ı r.
Sı cakl ı k blçüm aralığı -50°C + 70°C olmal ı d ı r.
Ekran çözünürlüğü sı cakl ı k için 0,1 °C olmal ı d ı r.
Sı caklı k hassasiyeti : ±1°C olmal ı dı r.
Nem ölçüm aral ığı 10 - 99% olmalı dı r.
Ekran çözünürlüğü nem için % 1 olmalıd ı r.
Nem hassasiyeti : ± % 3 olmal ı dı r.
Miii — Max Değer hafı zası olmalı d ı r. Reset tuşu ile değerler sı fı rlanabilmelidir.
1. En az 11..x 10 x 2 cııı boyulları nda olmal ı d ı r.
Cihaz ekranı nda ayn ı anda saat ve tarih görünmelidir. Tarih yı l, ay ve uün olarak
yazmalı d ı r. Haftan ı n günleri de ekranda yazınalı dı r.
Saat alarmı ve saat başı alarm özelliği olmal ı d ı r.
Cihaz 1 adet I,5V AAA pil ile çalışmalı d ı r.
Duvara ası labilmeli veya ayağı üzerinde durabilmelidir.
Sı cakl ı k ve Nem değerleri büyük olarak aörünmelidir.
Ürünlerle birlikte kalibrasyon sertifikası verilmelidir.

Teknik şartname 1 (bir) sayfa ve 2 (iki)nüsha halinde 26.11.2018 tarihinde tarafı m ı zdan tanzi nı
ve imza edilmiştir.

an BERKTP 5

Hüs

ı B ZK RT

Sayra 1 / 1

lbrahinı YOLCU
'yeni

26.11 2018

