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: Malzeme Alımı Hk,Konu

sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarr yazıllı l kalem

Malzeme Alimı işinin 4734 sayılı iırui. ru.rir,rn 22ld maddesi kapsamında alınacak

olup; söz konusr'i;l;rlv 1ariç;i;i; ve toplam fiyatının |210312018 tarih ve saat

l0:00,e kadar 047i 2|5 342znumaralr belgegeçe," "yu 
satinalmall4@gmail,com

adresine bildirmenizi rica ederim,

Teklife Davet

idari Müdtlrii

Malzemenin Adı

Firma yetkilisi
İmzalKaşe

NoTLAR
l.TekliflerinengeçsonteklifvermetarihivesaatinekadarSatıııalrnaBirimineveyagörevlilereverilmesi
gerekmektedir.
2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç r1_9|ara\ düzenlenecektir,

3_UBB Kodu ve su ı «oouteiir,ii..v"n teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.

l-Öa"..l.. l80 gün içerisinde yapılacaktır, ı r _ı: ^,^^ı.;:r,,i..r amelivıtta kullanılan malzeme ve adedi kadar fafura

5_Fiili olarak kullanıIacak malzeme ameliyat sonrasında bell, o^aıağlııJart ameliyatta kullanılan malzeme ı

kesilecektir.
6_Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanlldığl betli olan malzemelerin barkodları azwni 5 gün içinde teslim

edilmediği takdirde n*," o"ö"*,iiuputiıu*g,no_ heriangi bir ödeme yapılmavacaktır,

7_Alımlar http:/iwww.agriihale.gov.tr/ 41..1ı 
n9.,., v,iıiİei ihnı, vonetiın Sisteminden de ilan ediimektedir,

8-Alım konusu cihaz lse egİtlmi hLtanemizde ücrelsiz yapılactrktır,

9_E_posta arlresiniz *r"#;;;;;;iı;, mm aı,.ıurlirir"""l, olarak e_posta üzerinden de ilan edilmektedir,

l0_ Bakım onu.,. uı,nlıur,rlJi ı.nlau.,rr yetki betgeleri ıılmak zoı,undadır,

Toplam
Fiyat

Birim
Fiyat

MiktarBirimi
Sıra No

2ADET
KURŞUN ELDiVEN1 ToPLAM

Fırat Mah. A. Melik ÖZF,{EN Cad"tedaş Yanı AĞRi

Telefon: <o472r2l59745'-"ir_iioizzlz153422 
e_posta:satinalıııa004@gnıail,com
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KURŞUN ELD|VEN TEKNiK ŞARTNAMEsi

l-Kurşun eIdiven kurşun koruma eşdeğerliliği0,5 mm PB o]malıdır.

2-Eldivenler kurşun- kauçuk alaşımlı olmalıdır.

3-Koruyucu kurşun maIzeme eIdivenin her bölgesinde homojen bir şekilde.dağılmış olmalıdır.Koruma

eldivenin her bölgesinde eşit o]malıdır.

4_Kurşun eldiven]er esnek yapıda, el ve parmak hareketlerini engelIemeyecek şekilde tasarlanmıŞ

olmalıdır.

5-Kurşun eldivenler rahat giyilip çıkarılmaIıdır.

6-yüzeyi su geçirmez,kolay siIinebilir ve kolay dezenfekte edilebilir derigörünümlü olmalıdır.

7-Siyah veya Kahverengi olacaktır.

8-Kurşun e]diven parmaklı ve dirseğe kadar olmalıdır.İç eldiveni oImalıdır.

9-CE belgesine sahip olmalıdır.

10_Kurşun etdivenlerin üzerinde üretici firma bilgilerive koruyucu normIarını gösteren orijinal

bilgileri olmalıdır.

11-Eldivenin ebatı 8 olmalıdır.Pudrasız olmalıdır.

12-TAEK test ve materyal analiz onayı almış olmalıdır.
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