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Teklife Davet

Sağlık tesısımızın ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem
Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanunun 22/d maddesi kapsamında alınacak
olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 08/11/2017 tarih ve saat
l'+:OO'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satina/ma004@gmail.com
adresine bildirmenizi rica ederim.
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Sıra No Malzemenin Adı
Miktar ' Birim ToplamBirimi Fiyat Fiyat

1 ALÇı SARGI 10x200 CM ADET 1500

2 ALÇı SARGI lSx200 CM ADET 5000

3 AGIZ BAKıM SETi ADET 100

TOPLAM

Firma Yetkilisi
İmzaIKaşe

NOTLAR
l-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
4-Ödcmeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
S-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura
kesilecektir.
6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim
edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
7-Alımlar http://www.agriihale.gov.tr/adresli Ağrı Valiliği ihale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
ı0- Bakım onarım alımlarında firmalarm yetki belgeleri olmak zorundadır.

Fırat Mab. A. Melik ÖZMEN Cad. Tedaş Yanı AGRJ
Telefon: (0472) 215 9745 Fax: (0472) 215 3422 e-posta:satinalnıaOO4@gnıail.com



t VıIl-Ka/emlel': ALÇı SARGISI (LO-LS cm)
ı. Alçı sargılarda kullanılan sargı bezi pamuk ipliğinden yapılmalı ve hidrofil olmalıdır.
2. Alçı sargılarda kullanılan bezde kir, yağ lekesi, iplik kaçığı vb. kusurlar

bulundurmamalıdır.
3. Alçı sargılarda kullanılan bez kenarlı olmalı veya liflenmeyi önlemek için kenarlar kınk

çizgi şeklinde kesilmelidir.
4. Alçı sargılarda kullanılan bezdeki atkı ve çözgü teli sayısı ı8 adet/cm' olmalıdır.
5. Alçı sargılarda kullanılan bezin kütlesi 26 gr/rrr' den az olmamalıdır.
6. Alçı kalsiyum sülfat hemihidrat yapısında olmalıdır.
7. Sargı en az % 85 kalsiyum sülfat hemihidrat içermelidir.
8. Alçı sargının birim alan kütlesi 340 gr/m2 az olmamalıdır.
9. Sertleşme süresi 4-8 dk arasında ayarlanmış olmalıdır.
10. Alçı sargıda ıslanmayan noktalar bulunmamalıdır.
11. Alçı sargı boyu ±5 cm toleranslan içinde olmamlıdır.
12. Alçı sargı eni ±O,2 cm toleranslan içerisinde olmalıdır.
13. Herbir alçı sargı genişliğine silindirik bir çekirdek üzerine sarılmalı ve bu rulo nem

geçirmeyecek şekilde bir malzemeyle ambalajlanmalıdır.
14. Herbir alçı sargı iç ambalaj ı üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı, silinmeyecek ve

bozulmayacak şekilde yazılmalıdır.
15. Firmanın ticaret ünvanı,adı veya adresi varsa tescilli markası olmalıdır.
16. Raf ömrü telim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yılolmalıdır.
17. Alçı sargının boyutlan 10x200 cm ve 15x200 cm olmalıdır.
18. Numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme

dışı bırakılacaktır.



4, Kalem :A

1-)Çubuklar disposable olmalı (her biri tek paketlenmeli) ve 20 adet özel fermuarlı şeffaf
plastik poşetlerde bulunmalı ve çubukların sapları plastik olmalıdır.

2-)20 adetlik paketlerde

ı. dudak çatlamalarına karşı şeffaf özel bitki özlü dudak kremi bulunmalı
ll. nane aromalı özel medikal süngeri dentrifrice ile muamele edilmiş olmalıdır.

111. Üzerinde ölçü çizgileri bulunan özel kullanım kabı bulunmalıdır.
ıv. % 1.5 luk hidrojen peroksit içeren 1-1/2 Üz (44 ml) lik alkol içermeyen ve üzerinde son

kullanma tarihi ve lot numarası yazan özel temizleme solüsyonu bulunmalıdır.
2- 20'lik poşetlerin üzerinde lot no. Ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
3-) Satın alma kararı verılmeden once numune degerlendırmesı yapılacaktır. Bu Numuneler 1
hafta kullanıldıktan sonra satın alınma kararı verılecektır.


