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iı-ciı-i rinıvııva
Satın almaya esas olmak üzere, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan emtiayı KDV haric BİRİM FİYAT

üzEnırlorlv kısmi teklifinizi bildirmenizi rica ederim.

şenizde tel-fax ve vergi numaranız anlaşıl

olmayan bilgiler değerlendirmeye alınmayacaktır.

ADl-SOYADl / Ticaret Ünvanı

Kaşe ve imza

1. Alımı yapılacak mal veya hizmetle ilgili olarak firmaların alım saatine kadar tekliflerini elden veya e- mail

yo|uyla 29.o3.2ozltarihi saat 17:oo'a kadar bildirmelerini, alım saatinden sonra her ne suretle olursa olsun

teklifte bulunan firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

2. Birinci en avantajlı firmadan başlanmak üzere idaremizin belirlediği süre içerisinde numune istenecektir.

istenen süre içerisinde numuneyi getirmeyen firmalar a|ımdan çekilmiş sayllacaktır.

3. Teklif verilen kalemlerde yer alan malzemeler için marka ve modelleri belirtilmek zorundadır ve malzemelere

ait varsa katalog|arı idaremize teklif mektubuyla birlikte sunulacaktır.

4. Alternatif teklif verilmeyecektir.

5. Alınacak emtia ile ilgili KDV hariç bütün vergi, harç, taşıma, nakliye, montaj, sigorta vs. yükleniciye ait

olacaktır. KDV ayrıca yükleniciye ödenecektir.

5. Komisyonumuz malların tamamını veya bir kısmını alıp almamakta ve alımdan vazgeÇmekte serbeSttir.

7. ödemeler Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü nakit para durumu göz önünde bulundurularak

yapılacaktır.

8. idaremizce belirtilen süresi içerisinde teslim edilmeyen mallara/envantere iliŞkin 4734 saYılı Kamu lhale

Kanunun ve 4735 sayılı Kamu Sözleşmeleri Kanunu hükümlerince gecikme cezası uygulanacaktır.

9. Teknik şartnamemiz aşağıdadır.Tekliflerinizi usem@usak.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

ö,vEMıi,vor yukarıdakı vazılan bilgileri önemle okumanızı ve gereken özenin gösterilmesıni rica ederiz.

Adres: Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uşak Üniversitesi 1 EYlül KamPüsü İzmir Yolu 8.
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Sıra
No

Mal kaleminin Adıve kısa
Açıklaması

Birimi Miktarı Tek|if Edilen Birim
Fiyat (Para birimi
belirtilerek)

Tutarı (Para birimi
belirtilerek)

1
Tam Otomatik Eksternal
Defibrilatör (OED) Eğitim Cihazı

Adet ].

Toplam Tutar (K.D.V Hariç)

NoT: Kaşenizde tel_fax ve vergi numaranız anlaşılır şekilde yazılmalıdır. Teklif Mektubunda okunaklı

ı<m. öğrenciyaşam Merkezi, Merkez / UŞAK Tel: 0276 22L2L72 E-Posta: usem@usak.edu.tr



oToMATiK EKSTERNAL DEFiBRiLATöR(oEDı EĞiTiM ciHAzı TEKNiK şARTNAMEsi

1. cihaz otomatik eksternal defibrilatör cihazl kullanımı ve ilk yardlm eğitiminde kullanılmak
üzere tasar|anm ış o|malıdır .

2. Cihaz herhangi bir EKG analizi yapmayıp, kullanıcı tarafından kumanda ile istenilen senaryo
canlandırılabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır .

3. cihazın eğitimini alan potansiyel kullanlcllarln, cihazl tanlmasl ve kolay kullanımı açısından
avantaj sağlamak için aynı görünüme sahip gerçek otomatik eksternal defibrilatör cihaz
modeli de piyasada bulunabilir o|malıdır .

4. cahaz standart Alkaline 6 adet şarjsız ka|em pil ile çalışmalıdır.
5. cihazln taşlma kulpu olmalı ve eğitici tarafından kolaylıkla taşınabilmelidir .

6. Cihazda kullanlm Ve taşlma kolaylığı açısından orijinal çantasl o|mall, cihaz Ve tüm

aksesuarları(pil, kumanda, eğitim pedleri, kullanım kılavuzu vs) bu çanta içerisinde
taşına bilme lid ir.

7. Cihaz kumanda ile kontro| edilebilmeli ve istenilen senaryolar kolaylık|a ca nlandırılabilmelidir.
8. Cihazda Türkçe dilinde olmalıdır.
9. cihazln kumandasında dil seçenek butonu bulunmalı ve istenildiğinde eğitici taraflndan

hafızadaki diller seçilebilmelidir.
].0. cihazla birlikte eğitim cihazlna uyumIu biri yedek olmak üzere toplam iki adet ori.jinal

konektörlü ped kablosu verilmelidir.
11. cihazla birlikte Verilecek olan kablo uçlarına kendinden yaplşkanll eğitim pedleri takllabilir

olmalıdır.
12. Cihazla birlikte en az 5 adet çok kullanımlık kendinden yapışkanlı eğitim pedleri verilmelidir.
13. Pedlerin üzerinde apex / sternum ayrımı bulunmalı ve şekil üzerinde gösterilmelidir.

14. cihazla birlikte aşağldaki aksesuarlar verilecektir.
15. oED eğitim cihazı en az (iki) yıl garantili olmalıdır. Garanti süresi bitimini takiben ücreti

mukabilinde en az 8(sekiz) yıl yedek parça temin edilecektir.
16. Garanti süresı boyunca cihaza ait yazlllm güncellemeleri ücretsiz o|arak firma taraflndan

yapılacaktır.

17. oED Eğitim cihazı son güncel AVrupa Resüsitasyon Konseyi(ERc) kllavuzuna göre tasarlanmış
olma|ıdır.

.orijinal taş|ma çantasl :1adet

.Pil seti :1adet

.Konektörlü ped kablosu:2 adet

.Eğitim amaçlı kendinden yapışkanlı ped(apex /sternum) :5 adet

.Kumanda:1 adet

ezayl DEMIR


