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Ağn İı Sağlık Müdiırlüğü
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :70167892l l0l2
KONU : Teklife Davet

22.11.202l

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı ORİYGLİ rfu,rnB ALIII işi 4734 Sayılı
Kamu İhale Kanunıxı22lD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve topİam
fıyatının 24llll202l tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma
di}ıadindh@gmail.com adresine göndermenizi icaederim.

Bilgilerinize arz ederim.

teslim edilmesi yada

Mehmet İrnoĞa
İdari ve Mali Hizıııetler Müdiirii

§ırı No Malın / hln loı Miktır Birimi Birim Fiyatı Toplam
ı oRlNGtl FltTRE AtıMı(s MlcRoNı 30 ADET

2 oRıNGtı FıITRE AuMl(ıo MıcRoNı 30 ADET

3 oRıNGtı FıITRE ALıMı(25 MıcRoN) 50 ADET

22ll
Vedat

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alına birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakarı veyayazı ile) KDV hariç TL olarak diDenlenecektir.
- Eksik doldurulan iDerinde kazıntı silinti ve diizeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirnıe dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mekfubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agiihale.gov.tr/e-posta adresliAğrı Valiliği İıale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağl* Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.



Fuat

onina ıi riı.rne rerıu ir şARTNAıvı gsi

1- Avrupa farmokopesidiyaliz suyu kalitesini bozmayacak şekilde spun filtre olmalıdır.
2- 10 inç uzunluğunda olmalıdır.

3- 1 mikron partikültutma kapasltesine sahip olmalıdır.

4- 5 mikron partikültutma kapasitesine sahip olmalıdır.

5- 10 mikron partikültutma kapasitesine sahip olmalıdır.

6- 25 mikron partikül tutma kapasitesine sahip olmalıdır.

7- Oringli tipte olma|ıdır.

8- B|r tarafı açık oringsiz bir tarafı oringli olmalıdır.

9- Suda bulunan kum ve benzeri partikülleritutma kapasitesine sahip olmalıdır.
lG Gerektiğinde değiştirilebilmelidir.

11- Mevcut sisteme uyumlu olmalıdır.

12- Teklif edilen ürünlerin ve satıcı firmanın ÜrS- Ugg kaydı olmalıdır. Bu belgeler tekllf mektubu

ile birlikte idareye sunulmalıdır.

13- Yüklenici firmanın TSE 12426-12843 hizmet yeterlilik belgesine(su arıtma sistemleri için) sahip

o|malı ve lso 13485_2016 9001 2015_ 14001 2015 oHsAs 18001 2007 belgesine sahip

olmalıdır.
14- Yüklenici firmanın tıbbi cihaz merkezi yetki belgesi olmalıdır.
15- Yanlış gönderilen ürünler firma tarafından iade alınacaktır.

16- Ürünlerin miat tarihleri üretim tarihlerinden en az 2 yıl olmalı ve üretim tarihi 2021 olma!ı.

Hüseyin AKTİ

DİYALİZ SORUMLUSU
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