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Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı BO}VIE-DICK TESTİ ALIMI işi 4734
Sayılı Kamu İıde Kanunın 22|D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve
toplam fiyatının llll2/202| tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi
yada diyadindh@gmail.com adresine göndernıenia rİca ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

irgoĞa
İdari ve Mali Hizmetler

Sırı
No

Mıtın / İşinAdı Miktır Birimi Birim
Fivatı

Toplam

ı BOWIE I»ICK TE§Tİ ALIIUI 25o ADET

Dr.Vedat

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alına birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyaya:A ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecekiir.
_ Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve diizeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacakiır.
_ Malın tiiriine göre [JBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ - Alımlar htte://www.aeriihale.gov.trlooosta adresli Ağn Valiliği İıale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alırn konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e_posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta ilzerinden de ilan edilmektedir.
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BowIE _ DICK TEST şARTNAI\,IESİ

, Test Pakeü 300 t 5 gr ağırlığında ve 400 t 5 adet kağıttan oluşmalıdu.
. İndikatör kağıdının arka yüzünde böliim, cihaz, çewimnumarası, uygulayan personel, tarih ve sonuç

yazma böltilnü bulunmalıdır., İndikatör kiğıdındaki mürekkep dağılmamalı ve bulaşmamalıdır.. İndikatörün çizgileri arasındaki mesafekolay yorumlanabilecek genişlikte olmüdır.. 134 oC önvakumlu üp otoklavlarda 3,5dk sonunda homojen renk değişimi gerçekleşmelidir.
, İşlem soıırası renk değişikliği kolay anlaşılabilir olmüdır., Mürekkebi kurşuni çermemeliür.. Paket üzerindeki etiket vakum sonucu meydana gelen genleşmeye toleranslı olmü, yırtrlmamalı,

yerinden çümamalı, paket açılmamalıdır.. Test sonucundaki renk değişikliği en az 6 ay sabit kalmah, indikatör kayıt için saklanabilmeliöı, Test pakeü iDerinde manıziyeü gösteren indikatör bulunmalıdu.. İndikatör test sonucunu değerlendirmek için problemin nereden kaynaklandığını gösteren yeterli
sayıda gösterye tablosu ücretsiz olarak temin edilmelidir.. Paketin üzerinde iiretim tarlhi, lot numarası ve son kullanma tarihi bulunmüdır., Paketin üzerinde test sıcaklığı ve süresi bulunmüdır.. TS EN 11140 standartlarına uygunluğu bulunmalıdu., Norırıal odaşartlannda (15-30"C, 0/o3}60 nem) saklanabilmelidir., Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl milatlı olmüür.
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