Bursa
Sağlık
Müdürlüğü

TEKLIF ISTEME FOR1V1U

Idarenin Adı
Yetkili Adı Soyadı
Telefon
Faks - Email
Tedarikçi Firma
Firma Tel & Faks a E Posta
Yetkili Adı Soyadı

Tarih

:../05/2020

Teklif
No

•

: BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
: Sibel TOPÇU
: (0224) 295 61 68
:(0224) 233 44 61—sibel.topcu@saglik.gov.tr
.
.•
.•

Sayın
Müdürlüğiimüzee alımı yapılacak olan "Muhtelif Malzeme Alımı " işine ait aşağıda belirtilen kalemlere fiyat
teklifierinizi göndermenizi rica ederim.

Sıra

I

Hizmetin Adı

Sıcaklık Cilçtim ve Kayıt Cihazı Alımı

TEKLIFIN GEÇERLILIK SÜRESI
ÖDEME ŞEICL1 (VADE)

Miktar

Birim

Birim
Fiyat

Toplam Fiyat

Adet
10
Genel Toplam Tutar

: 30 Gttn

: Faturaların Kurumumuza Giriş Tarihine Göre Müdürlüğümüz Muhasebe Birimi
tarafından ödenecektir.
.

SEVK ADRESI
DIĞER ISTEKLER / ŞARTLAR
NOT
.•
LÜTFEN KDV HARİÇ FİYATLARINIZI BELİRTİNİZ!
TEKLİFLERİNİZİ BU FORM ÜZERİNDE DÜZENLEYEREK TESLIM EDINIZ! AYRI BIR FORM
DÜZENLEMEYİNİZ!
.Tedarikçi Firma Onayı .
Teklif isteyen Görevli (İsim,İmza,Kase) ,
(isim,İmza,Kase)
Sibel TOPÇU
V.H.K.I.
Teklifin Değerlendirilmesi (Bu bölüm Satınalma Servisi tarafından
doldurulacalctır)

F.23.002.01

Uygun
Uygun Değil

SICAICLIK COLÇÜM VE KAYIT CİIIAZI TEKNIK
ŞARTNAMESİ
KOD I

İ MI.F.003
I

Sayfa I / I

Cihaz, sı caklık değerlerini ölçebilmeli, kullanıcunn belirlediği sı
caklık arahldan ve süre ( ldakika ile
24 saat) zarfında sıcaklık değerlerini tarih ve saat bilgileri ile birlikte kaydedebilmelidir.
Cihaz LCD elcrana sahip olmalı, ekranda anlık sıcaklı
k ve kalan pil ömrü gibi değerler
ölçtim aralığı, limit değerleri ve alannlar ekran veya üzerinde bulunan tu
şlar
kullanılarak ayarlanabilir olmalıdır. Cihaz ayarlanan s
ıcaklık limitleri dışına çıktığında ekran
üzerinde uyarı simgesiyle bunu gösterebilmelidir.
l.") 3. Cihaz inlctlbatör içinde oluş
abilecek nemden etkilenmemeli, inkübatör için kullanıma uygun
olmalıdır.
ölçürn kabiliyeti aşağıdaki gibi olmalıdır.
En az (-25 ... +60 °C) aralıklarda ölçtlm yapabilme kabiliyeti olmal
ıdır.
Hassasiyet (Cihaz) 0.1 °C olmalıdır.
Cihaz, belirtilen sıcaldı k arahklarındatı akredite bir kuruluş tarafı
ndan kalibrasyonu yapılarak,
sertifikasıyla birlikte teslim edilmelidir. Kalibrasyon sertifilcasmdaki sapma de
ğeri 0,2 °C den fazla
olmamalıdır. Cihazlar (36 °C, 22 °C, 44 °C) 'ye kalibre edilmelidir.
Cihaz USB bağlantısı ile bilgisayara bağlanabilmeli yada ba
ğlantı için gerekli farklı diğer aparatlan
ve bilgisayar yazılımı ile birlikte teslim edilmelidir.
Cihazın en az 10000 ölçüm değerini saldayabilecek bir haf
ızası olmalı ve hafizaya kaydedilmiş olan
ölçümler bilgisayardan olcunabilmelidir. Veriler tablo veya grafik olarak görülebilmeli, limit
değerleri ve alarm değerleri verilebilmeli ve tüm bilgiler yazielya aktar
ılabilmelidir.
Cihazın pil ömrü en az 1(bir) yı l olmalıdı r. Piller kullan
ıcı tarafından rahatlıkla değiştirilebilmeli,
her cihazın çalışması
için gerekli miktarda yedek pil yada piller ile birlikte teslim edilmelidir.
Cihaz en az 2 (iki) yı l ücretsiz 10(on) yı
l ücretli yedek parça ve teknik servis garantili olmalıdır.
10.Ttirkçe veya İngilizce kullanım kı
lavuzu beraberinde teslim edilmelidir.
11. Cihazı sağlayacak firma ilgili cihazın satışı
nda ve servisinde üretici tarafından verilmiş yetki
belgesine sahip olmalıdır.

Gamze KOPARAN
Biyolo

Özlem PİNAR

