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Sağ lık tesisimizin ihtiyacı olan aşağ ıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Mal Alrmr

işinin 4734 say ılı ihale kanunun 22ld maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin

KDV hariç b irim ve toplam fiyatının 'L6.106l20LE tarih ve saat l0:00'e kadar

satinalm a001@, sma il - c om ıdr esiııe bildirmenizi rica ederim
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l-Teklif|erin en teç son teklif verme tarihi ve saatine kadargtnalma Birimine veyd göfevlilere ve,ilmesi

cerekmektediı.
l:İİ;;İ;;". * r",ı ile) KDV hariçTLolarak düıenlenecektir,

İ:.'İ; #iod.ı beİirtilmeyen teiıifler değerlendi,me d§ı kala,akh,,

4ödemeler 1g} gün içerisinde yap acakh', 
_,onras|nda belli olacağlndan ameliyatta kullan|la n malzeme ve adedi kadar fatura kesilecekir,

s-Fiiıi olarak kullan acak malzeme amelirat !
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,onf,"|ii.l]irt i"ii J.",' i,*meıein uarı<oaıan azami 5 8ün içinde tes|im edi|mediği takdirde hasta

lffi"**YlİfJg:'Şr.§lTr"i"*"r'fflTffi f;{ç **"istcmınd€n de ııan edıımekt,dı,,

llİİ.İ""rrİ lİİ";; i.mi h;stanemizde üc,etsiz yapın@kb,,

g_t_oona aoresmtz *rnn",a"r" u",u,o",.r,i ii.oi"5.".n"nu o'"'"**Po'.a uzeflnoen de l,n edllmeKreolr'

İ;İ;;;;;;u.İ"nnda fi rma|a,ın yetki belgeleıi olmak zo,undadır,
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15 tlTRE PATotoJl TAşıMA çAtuTAsl TEKNıK şARTNAMESi:

1. Rahat taşlma yapllabilmesi için çanta şeklinde olmakdır.

2. Üst kapak her iki yana doğru açılabilmelidir.

3. Kapakta kilit sistemi olmalı ve düğmeye basılmadan açılmamalıdır. Bu sayede kendiliğinden

açllmalar önlenmelidir.

4. Taşıma çantasının rengi mavi kırmızı veya turuncu olmalıdır.

5. Patoloji taşlma çantaslnln içi-dlşl sert plastikten dayanlkh olmahdlr

6. Patoloji taşlma çantaslnln iç yüzeyi pürüzsüz ve dezenfektanlarla temizliği kolay olmalıdır.

7. Hacmi 15 litre olmalldlr.

8. Dış ölçüleri 40 x 36 x 25 cm olmalıdır.

9. Buz kaset|eriyle desteklenecek şekilde olmahdlr.

10. Çanta İçinde 1adet evrak bölmesi olmalıdlr. Bu bölme ile A4 bilyüklğündeki evraklar

katlanmadan taşlnabilimelidir.

11. Evrak bölme tutucuları, travma yaratmayacak şekilde rodajlanmış olmalıdır.

12. Patoloji numune taşınmasında kolaylık sağlamalıdır.

13. Ürünün kilitlenmesini Veya mühürlenmesini sağlayan paslanmaz çelik kilidi olmalıdır. Çelik

kilit yayll olmahdlr. Asma kilit ile kullanıma uygun olmalıdır. kilidin paslanmaz olduğu

belgeIenmelidir.

14. Teklif veren firmalar yetkili bayi olduklarını belgelemelidirler.
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