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Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı PEDİATRİK LARİNGOSKOP SETİ
ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin
KDV hariç birim ve toplam fiyatının 13.09.2020 tarih ve saat 13:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine
elden teslim edilmesi yada diyadindh@8mail.com adresine göndermeniziricaederim.

Bilgilerinize aız ederim.

idari ve

Dr.

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
_ reniıe( rakam veyayazl ile) KDV hariç TL olarak dİİzenlenecelıİir.

- Eksik doİdurulan tıİerİnde kazıntı silinti ve diizeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmaYacaktır.
_ Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklİfler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
_ Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- _ Alımlar http://Ğw.agriihale.gov.trle-posta adresli ASı Valiliği İhale YOnetim Sisteminden de ilan

edilmektedir.
_ Alım konusu cihaz ise eğitimi sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e_posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
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Diyadin Devlet llastanesi

PEDİATRİK LARİNGOSKOP SETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

ı Lailngosl«opun handle ve blade'leri yüksoI« kalite paslanmaz çe!'ikten İma!

edilmiş olrna!ıdır.

o Setin ıçerığı 1 a,det in,co handle vo Millor 00.0.1 standa,it dü2 blade'den
oluşrnaIıdır.

ı Blade üzerinde ıtı,arka ve blade num,afa,sı bel|inilmiş oIrnahdı,t.

Handlo jte blade'nin b,irleşme yeıi kolay takı!ıp çıkarıIabilen bilyeli sistem
o!rnalıdır.

Handle 2 aıdet orta boy 1,5 voltluk pilIe ça!ışmalıdır.

Handle pilleti çıkarıldıktan sonra soğuk dezenfeksiyon/steri!İeasyon sıYılarına
tümüyle batırılabilmeli ve/veya otoklavlanabilmelidir.

Blade 137 C'ye kadar oto!«lav,da steıİt edilebİlir yapıda o!ına|ıdır.

§etin İçİndekİ harıdt,,e ğıİn l«aymayae,ağı yapıda öıup, Üzorİnde markası
belirtilmiş olmalrdır.

Setİn içinde sterİlİzasyon İtoşullarını i,_eercn kııllanı,ın kı|avuzu bulunmalıdır.

§etİn İçİndeki h,andle ve bıade'tet kalitelİ §eİt plastilcten İmal edilmİş özel
kutusunda olmalıdır.

Kutu üzerinde marka ve baıkod numaraIarı befinilmİş o!ınahdır.

Set uluslar aıası g,eçtrli kalİte trclgesİne (CE, lSOl sahip olmalıdır.

Ürün Ulusal Bilgi Banl«asına !ıayrtlı olup, Sağlık Bakanlığı onay|ı olnıalıdır.
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