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SAĞLIK BAKAI\ILIĞI

rünriye KAMU HASTA}.IEISRİ KURUMU
Ağn İli Kamu Hastaneleri Biıliği Genel Sel«eterliği

Diyadin Devlet Hastarıesi

SAYI :701678921206
KONU : Teklife Davet

26.03.2019

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı KİMYASAL İNDİKATÖR VE
gowİE:nİCK TESTİ ALIM Alımı işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22tD maddesi kapsamında
alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatınııı 29l03l20l9 tarih ve saat 12:00'e kadar

hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi

rica ederim.
Bilgilerinize arz ederim.

Sıra No İsin Adı Miktır Birimi Birim Fivatı Tonlaın

1 KiMyAsAt iıtoixnrön eTiTalT]

'f{,l

AD:il

2 BOWİE_DİCKTESTİ AD.fa

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesİ

gerekmektedir.
- Teklifle( rakam yeyayüzı ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
- Eksik doldurulan tizerinde kazıntı silinti ve diizeltrıe yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
_ Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http:/hvıvw.agriihale.gov.trle-oosta adresli Ağn Vatiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan

edi[mektedir.
_ Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.

Bilgi igin: Adres: Göl Matı.g nolu ktıme evter no:3/Diyadin / AĞRI : Tel : 0 472 5l l 24 76

Faks : 0 472 511 27 36 e-mail : agridhsl@saglik.gov.tr
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Ağrı IlSağhk MüdUrlüğü
Ağn biyadin-Devlet Hastanesi

kutlanımlık olmahdır,

2. Buhar geçişini kontrol etmek için (OO adet altta 1O0 adet tlstte) kağıt

bariyerlere sahip olmalıdır.
3. Medikal kağ ıt ile sarılı olmalıdır.

4. Kağıt tam ortasında otoklavlard aki buhar geçiş ve hava

kaçakların problem lerı tespit etmek için film kapl ı özel indikatör baskıh test

kartı olmalıdır.
lndikatör ( renk değiştiren ) mürekkep su bazlı olmalıdır,

Rengi maviden koyu yeşile dönmelidir.

Ebatları eni 11cm, 1 cm derinlik 2,50 cm olmalıdır.

seri kullanıma önce Bowie-Dick programında

kullanıma uygun olup problem leri tesp it edebilmelidir.

lşlem indikatörü Medikal Wrap F.ağıd a sarılı olan otoklav bandının üzerinde

J.{ırtıır_

olmalıdır.
10.üzerinde son kullanma tarihi ,üretlm tarihi ,lot numarası ve üretlcinin isml

olmalıdır.
11.;İİ;Ş: 1 _ Class (2 + 4', standartlanna uygun olmalıdır,

İİ -ıdÖs*tİoı,z0O0 be§ösine haiz oımahdır,

İİ.İğÖ İİlgs belgesine haiz olmalıdır,
,lİ.blİrl;-oİa İest-paket sayısı 250 adet olmalıdır,
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DRndin rİi!l]Ti,]il
sağ[k 8akim Hizmetğl

.-,i{^l,,İ çE



T.c.
AĞRIvAtİLiĞi

Ağn ir sağlık Müdiİüilüğü

Rgn-Olyrdin Oo,l"t Hastanesi

sterilizatörlerinde, hastanemizde bulunan Eryi$t

D standarlarına uygun olacak ve bu uygunluk

ve zaman duyulı olacaktu.

sitesince çekme,buruşma, yapışma vb. Defektlert

en güen güvenilir bilgiyi

7
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