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Teklif Mektubu Dıvet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yaz;./ıı IIVC UTRAVtYOLE LAMBA
AR]ü,ıATÜRÜ ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunın 22[D maddesi kapsamında alınacak olup; söz
konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 26.1|.2020 tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın
alma birimine elden teslim edilmesi yada di},adindh@gnail.com adresine göndermeniziicaederim.

Bilgilerinize arz ederim.

İdari ve Mali Hizmetler

ToplımMiktar Birimi Birim
Fiyatı

§ırı
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Malın / İşin Adı
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NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma biriinine veya görevlilere verİlrnesİ

gerekmektedir.
- Teklifle( rakaın veyayaa ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir-
- Eksik doldurulan iDerinde kazıntı silinti ve diDeltme yapılan teklifler değerlendİrmeye alınmayacaktır.
_ Malın tiirtine göre UBB Kodu ve SUT Kodu beliıtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
_ Numune istenildiği takdirde teklif mekfubu ile numune de sunulacaktır.
_ _ Alımlar htto://www.aeriihale.gov.trle_posta adresli Ağı Valiliği İhate Yönetim Sisteminden de ilan
edilınektedir.
_ Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta iDerinden de ilan edilınektedir.
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Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Diyadin Devlet Hastanesi

UVC Ultraviyo|e Lamba Armatürü Teknik Şartnamesi

1. Hastane odaların kullanıma uygun olmalıdır.

2. 30 metrekare alana yatecek güçte olmüür.

3. IJVC Lambası ile virus, bakteri, protozoa, mııntar ve diğer mikroorganizmaları yaydığı ışın
vasıtası ile genetic yapısını bozarak dezenfekte etmelidir.

4. Portatif olmalıdıı taşıması kolay olmüdu.

5. Cihaz hem direct hem üst ışımah olmalı hem hava hem yüzey dezenfeksiyonuna yardımcı
olmalıdır.

6. Orta basınçlı minimum 200 nm dalga boyu olmalıdu.

7. Temizlemeye dayanıklı ve kararma yapmayıın malzemeden olmalıdır.

8. [rV kasası, elektrik aksamı ve uv lambası olmak üzere 3 bölmeden oluşmalıdır.

9. Lambanın en az 8000 saat ömrü olmüdır. Bu kullarum ömrü belgelendirilmelidir.

10. Cihaz 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.
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