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Teklif Mektubu Dıvet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı AMElİYlrlrlXE TİPİ TERLİK ALIMI
işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç
birim ve toplam fıyatının 13.02.2020 tarih ve saat 12:00'e kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim
edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize aız ederim.
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NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Sahn alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayaa ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
- Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Malın tiirtine göre LJBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gun içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ _ Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e-posta adresiniz satrn almaya verilirse ttim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
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AMELiYATHANE TiPl TEKNİK şARINAMESİ

ünüxı»ı : AMELİyATHANE Tipi TERLiK

l. Ürün tek parçadan imal edilmiş olmalıdır.

2. Ürün anti-statik olmalı ve anti-statik özelliği mamülün tüm yüzeyinde mevcut olmalıdır.

3. Terlik iç aban yüzeyi pütürsüz düz zemin olmalı, ayağın havalandırılması amacıyla iç
kamara bölgesinde havalandırma havuzlan bulunmalıdır.

4. Ürünün ayna altr bölümünde terlemeyi önleyici diıekt rcması engelleyen tepecikler
bulunmalıdır.

5. Ürün üretim hatalarına kaşı en az2 yıl süreli garanti kapsamında olmalıdır.

6. Terlik ayna üstlinde kan, ifrazat gibi sıvıların girmemesi için delik bulunmamalıdır.Islak
zeminde kaymaz olmalıdır.

7. Taban üst keııannda havalanmayı sağlayan kaışılıklı delikler bulunmalı, terlik ayna
kısmına dökülen sıvılann taban üst deliklerinden terlik içine sızmasını engeller özellikte
imal edilmiş olmalıdır. Eteı ,ester,asit tuz ve yağlara kaşı dayanıklı olmalıdır.

8. Terliklerde eıı az2 ayrı renk seçimi yapabilmelidir.

9. Ürün ultraviole ve gamma ışınlanna mukavim olmalıdır.

l0. Terlik llzerinde ürilnün anti-statik olduğu, numarası ve markası belirtilmiş olmalıdır.

l l. Terlik l34 derecede, otoklav sterilizasyon süı€sinde sterilize edilebilmeIidir.

12. Terlik numarıları ve renkleri personelin ömek terlikleri denemesinden sonra
bildirilecektir.

l3. Satın alma kararı verilmeden önce ihtiyaç duyulması halinde numune
yapılacaktır. İsterıilen numuneyi süresinde teslim etmeyen veya teslim ettikleri
numuneler uygun bulunmayan isteklilerin o kalem için verdikleri teklifler değerlendirme
dışı bırakı lacaktır.

l4. Koku yapmaz ve terletmez olmalıdır.

l5. Ayak anatomisine uygun olmalıdır.

l6. Üriln CE belgesine uygun olmalıdır.
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