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Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :70|678921496
KONU : Teklife Davet

30.09.2020

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı TIBBİ.lrn< PERSOIIELİ I(fYAF'ET
ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22|D maddesi kapsamında alınacak olup; s<iz konusu işin
KDV hariç birim ve toplam fıyatının 02.10.2020 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine
elden teslim edilmesi yada d[,adindh@crrıail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

idari ve

Srrı
No

Malın / İşin Adı Miktar Birimi Birim
Fiyatı

Toplam

ı ilBBİ ATıK TULUMu ( xt ) 1 ADET

2 TıBBİAnK ELiDVENı 1 çıFT
3 TıBBİ ATıK çizrvıtsİ (43 NUMARA) 1 çirr

UYGUNDIJR

Dr.Vedat

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayaa ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
_ Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltne yapılan teklifler değerlendirmeye aİınmayacaktır.

- Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gıin içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağı 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 tizerinden de ilan edilmektedir.
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,l .Turuncu rekli olmalıdır.
Tulum şeklinde olmalıdır.
Yıkandığında solmayan, boya ve
Polo yaka olmalı ve uzun, düz koll
Tulum siparişi sırasında S-M-L-XL

azırlanabilmelidir. Ölçülere idare karar
. Tutumun arka kısmında'ULUSI_ARA
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Ve Pkmeyen kumaştan olma
lıdır.

ve isteğe bağlı özel ölçülerde
recektir.

l BIOTEHLIKE" amblemi ile
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kısmında
üst cebin üzerine ,TlBBlAT|K PERSoN |" yazısı eklenebilmeldir.
7. Tıbbi atık kıyafeti standart Tulum şd e hazırlanmalıdır.
8. Tıbbi atık kıyafetinin kumaşı koruy u itelikte olup, yırtılmaya kaşı dayanıklı ve
slvl geçirmez nitelikte olacaktır. Tulum yıkandığında solmaya kaçı dayanıklı, boya
vermeyen, çekmeyen kaliteli kumaştan olacaktır.
9. Belde yarım lastik, fermuarı kaliteli olacaKır.
,tO. hhal polyester- gabardin(%65 pamuk, o/o35 polyester) kumaş kullanılacaktır.
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Tıbbi

1. Tabii Iatexten, tekstil takviyeIi,
2. Yırtılmalara ve sürtünmelere
3. Kaygan ve kaba malzemleri

7. Tıbbi atık eIdiveni CE ve ul

Agn Müdilrlüğil
Ağı Devlet Hastanesi

emniyetli tutus özelliğine sahip
kIı olmalıdır.

tutmalıdır.

meti yüksek, kuIlanıcıyı ne ve keskin
lunmalıdır.
standartlara uygunluğu bulu

üretiImiş olmaldır.
ıklı olmalıdır.

olmalıdır.

4.ü stü tamamen kaplı, iç astarı olmalıdır,
5. Rengituruncu olmalıdır.
6. Tıbbi atık eldiveni kesici ve de

matyeryallerden koruyucu
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8. Eldivenler kaliteIi kauçuk ma
9. Kimyasal dezenfektanlara
10. Kaymayı önlemek için eldivenin üzeri tırtıklı olma!ıdır.
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1. Su geçirmez olmaldır.
lğne batmaz kauçuktan olmalıdır.
Diz altı hizasında olmalıdır.
Yıkamaya ve kimyasal
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kaşı dayanıklı olmalıdır.
ledilmiş tabanı sert kauçuKan olmahdır.
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PVC nitril kauçuk esaslı m
Sağ lam ve kaymayan bir alt yapıya ip olmalıdır.
lç yüzeyi pamuk astarlı ve yapıda olmalıdır.


