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Ağn İi Kamu Hastaneleri Birtiği Genel Sekreterliği

Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921 69
KONU : Teklife Davet

07.02.2020

Teklif Mekfubu Dıvet

Sağl* Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı PIIDRALI CERRAIIİ STERİL ELDİVEN
@İRSEK DAIIİL oLAcAK BtIrtIKLÜKTE) ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunun 22tD
maddesi kapsamında alıııacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 10.02.2020 tarih ve
saat l2:00'e kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gınail.com
adresine göndermeni zi rie,a ederim.

Bilgilerinize aız ederim.

idari ve

Dr.

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar §atın alma birimine v€ya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayazı ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
- Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve diDeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 giin içerisinde yapılacakiır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilınektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse ttim alımlar e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.
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PUDRALI CERRAHİ srnnİL ELDİYEN pİnsEK DAHİL
oLAcAK BtIYÜKLtJKTE ) TEKNİK şı,nrNAMEsİ
l.Eldiven doğal kauçııktan imal edilmiş olmalı

2.Gammasterilizasyonlu olmalı ve ambalaj iizerinde gaınma ile sterilizasyonun yapıldığı
belirtilmeli.

3;Kolayca görtllüp açılabilen açılış yerine sa}ıİp

4.Eldiven ambalajı yırtık ve delik olmamalı.

S.Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu.kolay açılmalı,esneme özelliği
olmalıdır,açarken yırtılmamalıdır.

6.Sıvılara geçirgen olmalıdır. . 
i.

7.Eldiven iç ytB,ıı pudralı olmalıdır. ' 
i-":ı ,, , İi,'- i:,"ı i-, , ,,!, j, ,, J "l, n'" , ,,

8.iç yiızeydeki pudra miktarı eldiveni ,rl,ut ğly.rv,l;rİ;Lğtİ*O* olİnalıdır.Pudra miktarı
az y ada çnk olmamalıdır.

9.ig yıızey,de özellikle parmak uçlannda topaklanmış pudm, yada kauçuk partikülleri
bulunmamalıdır ..:

10.Eldiven giyilirken el ratıat bir biçimde eldivenin içinde kayabilmelidir.Takılma
olmamatıdır_

ll.Eldivennumarasıı ile uyumlu olmalıdır, ,,;. . ı,, ..ı..,i ; ı ]ı. , ., .

l2.Eldiven giyildiğinde ele tam oturmalıdır.Dirsekler dahil kol içine girmelidir.

l3,Eldiven eller kısmen nemliyken bile giyilebilmelidir.

1 4.Giyilirken eldiven yırtılmamalı veya delinmemeli.

1S.Eldivenler giyildikten sonra parmak uçlannda ve elde dokunma hissi engellenmemelidir.

1 6.Hipoalerjik olınalı,elde kuruluğa neden olmamahdır.

|7.Eldivenler ııztın konçlu dirsek dalıil olmalıdu. 
t|'!' " 

" 

i | ' !. '' '

18.Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalıür.Eldiven dokusu ince-

kalın dalgalı,piittirlü veya delik olmamalıdır.

l9.Eldiven uzun stire kullanıldığında ve ıslandğında yaplş 
1upş 

olamamalıdır.

20.Paket tizerinde imalat ve son kullanma tarilıi, sterilizasyon yöntemi ve tarihi,eldiven
özelliğini ve numarasını belirten yazılar olmaIıdır.Paketİn hçılma yöntinü göstren işaretler

olmalıdır. \ , 'i.,,,::

i;' 'i
ambalaj'a' salıip olmalı.
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Zl.İlnlesorırası alımı yapılan eldivenlerde seri hata çıkması..halinde ait olan numaranrn tiim
eldivenleri yeni iiriinle değiştirilmelidir. , . 

',

22.Üretici firrr,ıa teklif edilen maLzemeyeyazılı olarak garanti vermelidir.

23.Eldivenin kullanım siiresi imal tarihinden itibaren pn az, J yıl olmalıdır.

z4.İ|gilihekim tarafmdan malzeme ile ilgili herhangi bir sorun belirtilmesi halinde tiriin
yenisi ile değiştirilmelidir.

2s.Ürilnilm Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) kaydı olmalıdır.
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