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AGRI IL SAGLIK MUDURL060
Tutak Il<?e Devlet Hastanesi

TEKLIFE DA VET

Saglik Tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktan yazili HEMODIYALJZ SU ARITIVIA SISTEMI VEDEK
PARCA ALIMI 4734 sayih ihale k a n u n u n u n 22/D maddesi kapsaminda almacak olup; soz konusu isin KDV haric
birim ve toplam fiyatinm 28.05.2018 tarih ve saat: 15:00 'e kadar 0472 411 20 83 numarali belgege^ere veya
l ii t a k. s a t in alma (aJig t nia iLeo m adresine gondermenizi rica ederim.

Geregini bilgilerinize rica ederim.
Murat DIVARCi

Idari ve Mall Isler viuduru
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Firma Yetkilisi
Imza/Ka§e

NOTLAR
1-Tekliflerin en gee son teklif verme tarih ve saatine kadar Satmalma Birimine veya gorevlilere verilmcsi
gerekmektedir.
2- Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV haric TL olarak diizenlenecektir.
3-Faks ve Mail ile gonderilen tekliflerin asillan da idaremiz Satmalma birimine ulastirilacaktir.
4-Teklif edilen fiyatlann gecerliligi teklif tar ihinden itibaren en az 90 gun olacaktir. Odemeler 90 gun ic^risinde
yapilacaktir.
5-lsin Tamami icin teklif verilecektir.
6-Ahmi yapilacak malzemeler 10 giin icerisinde teslim edilecektir.
7- Alimlar httns://\vww.auriiliale.gov.tr/ adresli Agri Valiligi ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8- Almacak Mal/emelcrin garantisi en az 2 Yil olmahdir.
9- Numune Uzerinden degerlendirme yapihp degerlendirme sonrasi karar verilecektir.

Adres; Agri-Van Yolu Uzeri lice Jandarma Karakolu Yam Ayrmtili bilgi icin: Tibbi Sekreter: A.BALTA
Tel:04724112005Faks:0472411 2083



REFINE §ARTNAMESI

• Kuvvetli asidik katyon degis,tirici tip recine olacaktir
» Granul formunda olacaktir.
• Konvensiyonel jel polystiren bazh olacaktir.
• Poltmer yapisi, divinil benzen yagli polystiren olacaktir
• Tarn tane sayisi minimum %90 olacaktir.
• Partikul yogunlugu 1,3 g/ml olmalidir
• Toplam degistirme kapasitesi, Na + formunda,islak,volumetrik 1.9 eq/1 min olacaktir
• pH Araligi 0-14 arasi olacaktir.
• Yuklonici firma sistem uzerinde gerekli turn revizyonlan yapacaktir.
• Yuklenici firma sistem iizerindeki gins, ve ^ikis. vana ve baglantilarim degistirecektir
• Refine yuklenici firma tarat'mdan degi^tirilccektir. daha sonra re9ine den dolayi

dogabilecek sorunlar veya arzalar yiikleniciye aittir.

• Yuklenici firmaTSE 12426 ve 12843 ISO 9001-2008 ISO 14001-2004 OHSAS

18001/2007 belgesine sahip olmalidir.

• Yuklenici firma su antma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalidir.

• Istekli firmalar Satis sonrasi servis, bakim ve onanma iliskin belgelerini dosyalarmda

sunmalan zorunludur.



UV LAMBASI

1. U V lambasimn balansii Sayacli Balast olmahdir.ve mevcut sisteme uygun olmalidir.
2. UV lamba bmrti en az 8000 saat olmalidir.
3. Uv lambasi su sterilizasyonu yapabilme ozelh'gi olmali.
4. UV dalgalan ureten lamba dezenteksiyon sistemi bakteri protona virus, ve kuf etkenleri

etkisiz hale getircbilme ozelligi olmali
5. Uv lambasi olan mevcut sisteme uyumlu olmali
6. UV yiiklenici firma tarafmdan degistirilecektir. Daha sonra U.V den dolayi dogabilecek

sorunlar veya anzalar yiikleniciye aittir,
7. Yiiklenici firma TSE 12426 ve 12843 ISO 9001-2015 ISO 14001-2015 OHSAS

1H001/2007 belgesine sahip olmalidir.
8. Yiiklenici firma su aritma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalidir.
9. tstekli firmalar Sati§ sonrasi servis, bakim ve onanma ili^kin belgelerini

dosyalannda surunalari zorunludur.


