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ACjRI VALILiCi

AGRI IL SAGLIK MUDURLUGO

TUTAK DEVLET HASTANESi

27.01.2021

Sayi:

Konu: Fiyat Teklifi

Say in ,

MiidurlugTunuz ve bagli birimlcrde kul lani lniak uzere a§agidaki listede miktan ve birimi belirtilen 1 Kalem

mal/ hizmet 4734 Sayih K.i.K 'nun 22/d maddesine gore alimi yapilacaktir. tlgili ahma ili§kin KDV hari9 birim

fiyatmizi yazih ve tasdikli olarak 04.02.2021 giintt saat 09:00'e kadar Tutak Devlet Hastanesi Satin Alma Birimine

gonderilmcsi/teslim edilmesi hususunda;

Gereaini rica ederim

MURAT
idari ve Mali

iHTJYAC L1STESI

S.No

1

Malzeme Adi
BUHAR STERlLlZASYON MARUZlYET BANDI
SIN1F 1

Miktar

20

Birimi

Adet

Birim Fiyati ToplamTutar

Son Teklif Verme Tarihi: 04.02.2021 gunii saat 09:00'e Teklif Verme gun ve saatine gore fax/mail ile gonderilebilecek asillari
elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir.
1-Teklif edilen Fiyat KDV haric, olacaktir.
2- Mal/ Hizmet ve Yapim islerinde gerekli iQm nakliye islemleri yQklenici firma tarafmdan karsjlanacaktir.
3- Ahma Hile, desise, vait, tehdit, nttfuz kullanma suretiyle fesat kan§tiranlann tespit edilmesi halinde yine 4734 sayili KI
Kanununun i l g i l i hilkilmleri uygulanacaktir.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas ahnacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme icin telif gOnderilmis ise her kalem malzeme i?in teklif fiyati yazilacak, eksik teklifler
degerlendirilmeyecek, degerlendirme tUm malzemenin toplam bedeli Uzerinde veya ayn ayn yapilacaktir.

tnleM silre icerisinde teslim edilmeye teklif ler degerlendirmeye almmayacaktir.
k l i f veren firina yukanda yazili tilm sartlan aynen kabul etmis. sayilacaktir.

8-Tedarikci firma ahmina ili§kin olarak dQzenleyecegi faturada malzemenin barkot numarasi ile Sut kodunun belirtecektir.
9-'l'edarik9i firma bunlann Sut hiikllmleri dogrultusunda dogru esle§tirilmi§ olmasmdan sorumludur. Geri fideme kurumu barkot
ve Sut kodlarmm e§le?tirilmesi ile i l g i l i olarak TITUBB kayitlarmm esas almadigmdan, hastanemiz idaresi de bu kayitlan esas
almayacaktir, amlan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun dogru esjesmedigini tespit ederek geri Odeme
yapmamasi halinde olu$an zarar nedeniyle idare tarafmdan tedarikci firmaya riiku edilecektir.
10- Yukandaki malzeme veya malzemelere teklif veren firmalar verilen teklif kalemlerine istinaden Numune gOndenlmesi
zorundadir. GOnderilmeyen Numuneler in teklif fiyatlan degerlendirme di§i birakilacaktir.
l l - ida remiz en dtl§Uk fiyat kabul etme zorunda olmayip malzeme se?imindc verimlilik kalite malzemenin nevine gOre satis
sonrasi hizmet ile i lg i l i kraterleri degerlendirir.
12-Marka ve teslimat stiresi belirtilecektir.
13-Teknik §artname ekte olup §artname uygun olmayan teklif ler degerlendirme disj tutulacaktir.
Not:l-Mal teslimi ile faturamn birlikte edilmesi (Aym gUn iginde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi di§mdaki teslimatlarda olusan sorumluluk i lg i l i yllkleniciye aittir.

FlRMA-KASE
1MZA

Tut i tk Devlet l lastanesi Persunel Bi r imi
Van yolu Ozeri Tutak/AfiRI
(Faks No; 0(472) 4112083
Internet Adresi:

Bilgi: Ay$e BALTA
Unvani : Tibbi Sekreicr
F,-Posta: tutak.satinalma@hotmail.com





BUHAR STERiLiZASYONU MARUZJYET BANDI TEKNJK §ARTNAMESl

Steril edilmis. paketleri digerlerinden ayirt etmek icin kullamlmalidir,

Kuma§, plastik, kagit, metal ve cam uzerine kolayca yapi§abilmeli ve uzerine yazi
yazilabilmelidir.
Maruziyet sonrasmda banttaki renk degisjkligi ne olmali, yoruma acik olmamalidir.
Krep sirt yapisiyla esnek ve kopma direnci yuksek olmali, sterilizator icindeki basing degisjkligi
sirasinda olusan genle^meye toleransll olmall, yirtilmamah, yerinden cikmamalidir,
Yapistigi yuzeyde kalmti birakmamalidir.
Bant halkasmin icinde uretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarasi bulunmall ve buhar icin
kullanilacagini belirten ibare bulunmalidir.
Normal oda kosullannda (15-30"C, %35-60 nem) saklanabilmelidir,
ISO 11140 standartlarma gore Smif 1'e uygunlugu bulunmahdir.
Teslim tarihi itibari ile en az 2 yil miadli olmahdir.
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