
Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağda cinsi ve miktarı yazılı CERRAHİ ALET BAKIM VE
yAĞLAMA spREyİ ALIMI işi4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22[D maddesi kapsamında alınacak olup;
söz konusu işin KDV hariç birim ve toplaırı fıyatının lll07l20l9 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın

alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermeniziica ederim.

T.C
SAĞLIK BAKAI{LIĞI

rÜnrİvg KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağn ni Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921443
KONU : Teklife Davet

08107l20l9

Teklif Mektubu Davet

Bilgilerinize arz ederim.
irgoĞe

İaarl Ve Müdtlrü

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyaya^ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
_ Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve dilzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- I{alın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendİrme dışı brakılacaktn.
- Ödemeler 90 giln içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ _ Alımlarhttp:/hvww.aeriihale.gov.trle-posta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi sağl* Tesisimizde ücıptsiz yapılacaktn.
- e_posta adresiniz satııı af,naya r".ilio" tiim alımlar e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.

Biıgi icin: Adres: Göl Matı.g noıu kiİme evler no:3/Diyadin / AĞRI : Tel : 0 472 511 24 76

Faks : 0 472 51l 27 36 e-mail : di}ıadindh@gınail,com

Sırı No Mıhn / İşin Adı Miktar lı-n1flıİn Birim Fivatı Tonlım
1 CERRAHİALET BAKİM VE YAĞiAMA

sPREYı
10 ArlEi



T.A.
AĞRI veı.iriĞi

Ağrı İl Sağtık Müdürlüğü
Ağrı Diyadin Devlet Hastanesi

1. Alet yağlayıcı sprey formunda olmalıdır.
2.yüksek ısıya ve buhar sterilizasyonuna dayanıklı olmalı fiziksel ve kimyasal özelliklerini
yitirmemelidir.
3.Kan sökücü ve yıkama makinesi solüsyonlarında eriyebilir nitelikte olmalı ve alet üzerinde
yağ birikimi engellenmelidir.
4.Cerrahi a]etlerin oynar kısımlarının kolay hareket etmesini sağlamalı, aletlerin yüzeyini

koruyarak paslanmasını önlemelidir.
5 Alet yağlayıcı sprey sıkıldığında alet üzerinde homojen dağılımı sağlamaIıdır.

6.Sprey sıkıldıktan sonra başka herhangi bir temizleme ihtiyacı duymadan sterilizatöre
atılabilir olmalıdır.
7.Pas çözücü özelliği, yağlayıcı özelliği, enzim çözme özelliği o]malıdır.

8. Ürün konsantre ve orijinaI kapaklı sprey ambalajında olma]ıdır.

9.Teklif edilen üründen numune verilmelidir.Numune değerlendirilmesi sonucu alımına karar

verilecektir..
10.Raf ömrü tes|im tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

Jıc .ısğlllı
Hastaı ı


