
T.C
SAĞLIK BAKAI{LIĞI

rünriye KAMU IIAsTANIELBRİ runuvru
Ağn İli Kamu Hastarıeleri Birliği Genel Sekreterliği

Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921445
KONU : Teklife Davet

08107l20l9

Teklif Mektubu Dıvet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağda cinsi ve miktarı yazılı ALKALİ SOLÜSYON ALIM işi
4734 SayılıKamu İhale Kanunun 22lD maddesi kapsamında aluıacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim
ve toplam fiyatının l|l07l20l9 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim
edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

İdari Ve

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın almabirimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- renine( rakaJİı veyayaA ile) KDV hariç TL olarak dtizenlenecektir.
- Eksik doİdurulan t2erinde kazıntr silinti ve düzeltıne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- iv1alın tiirtine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyeıı teklifler değerlendirme dıŞı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ - Alımlar http://*w.agriihale.gov.trle_posta adresli Agn Valiliği İhale Yönetim Sİsteminden de ilan

edilmektedir.
_ Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.

- e_posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta tizerinden de ilan edilmektedir.

Bilgi için: AdıEs: Göl Mü.9 nolu ktİme evler no:3/Diyadin / AĞRI : Tel : 0 472 511 24 76

Faks:0 472 5l1 27 36 e-mail: diyadindh@email.com

Sırı No lt{alın / İsin Adı Miktar Birimi Birim Fivıh Tonlım
1 ALKALİsolÜsYoNu AtıMı (5 KG,tlK} ıT.] ADET



T.c.
AĞFJVAIİLİĞİ

Ağn İl sağ].ık Müdiirlüğü
Ağrı Diyadin Devlet Hastanesi

1. Yıkayıcı-Dezenfektörlerde kullanılmak üzere üretilmiş olmalı; paslanmaz çelik, cam ,

seramik , kauçuk , plastik ve krom kaplamalı malzemelerin alkalik temizlenmesinde

kullanılmalıdır.

2. solüsyon, alkaliler dışında sodyum hidroksit , iyon tutucu|ar , sürfaktanlar ve korozyon

inhibitörleri içermelidir.

3. Su sertliği , temizleme süresi , temizleme sıcaklığı , medikal kirin türü , miktarı ve

yoğunluğu gibi parametrelere göre değişebilen, .3-8 mULt. gibi geniş bir dozaj aralığı

olma|ıdır.

4. Solüsyon, Yıkayıcı Dezenfektörlerde 40"C-80"C sıcakhk aralığında kimyasal

temizlemeye uygun olmalıdır.

5. Ph değeri 13,5 olmalıdır.

6. Doğaya zarar vermeme|i, biyoçözünür olmalıdır.

7. Solüsyonu içeren bidonla1 geri dönüşümlü olmalıdır.

8. Nötralizasyon solüsyonu ile aynı marka olmalıdır.

9. Ürün Güvenlik Veri Formu ihale dosyasında bulunmalıdır.

1o. EN lso 15883-5 standardına göre tıbbi aıet temizleme verimliliği için gerekleri yerine

getirmiş olduğu akredite bir kuruluş tarafından verilmiş belge ile kanıtlanmalıdır.

1,1 . Alkali solüsyonu veren firma beraberinde 5 litre başına 't test protein teşti vermelidir.

12. lhale öncesi ilgili birimlerden kirlilik,testleri ile uygunluk alınmalıdır.

13. Teklif veren firma, ünitemizde yerleşik Yıkayıcı Dezenfektör cihazı üreticisinden cihaza

uygunluk yazısı sunmalıdır.
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