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Teklife Davet

Sağ lık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazrlr 6 Kalem
Malzeme Alımr ış in\n 4734 sayılı ihale Kanunun 22ld maddesi kapsamında alınacak
olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 2al07 120|8 tarih ve saat

10:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya
adresine bildirmenizi rica ederim.
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Firma yetkilisi
İmzalKaşe
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i_i"tıln".in 

". 
g"ç .on teklifverme tarihi ve saatine kadal satünalma Bi.imine veya gö.evlilere verilmesi

gerekmektedir,

'-'feklifler 

(rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecekti,,

f,-LJBB Kodu ve SUTkodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dtş1 kalacaktür,

4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.

S_Fiili olarak kulianılaiak malzeme ameliyat son.asında belli olacağından ameliyatta kullanı1an malzeme ve adedi kadar fatura

kesilecektir.
i_oti'ı.." oı,.ut g"ti.ilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli o1an malzemelerin barkodları azaıni 5 gün içinde teslim

"aiı."aigi 
otairi" ı,asta dosyalari kapatılacag,|ndan herhangi bir ödem_e yap!lmayatakhr,

i_,lhmıa"r http://wııv.agriihıle.gov.irl adre;li Ağrı valiliği ihale Yönetim sisteminden de ilan edilmektedir.

8-Alım konusıj cihaz ise eğitimi hastanemizde ücİetsiz yap acaktıİ,
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BiriıniMalzemenin AdıSıra No

300ADETPAsPAS BEZl1

30oADETMoP BEZ|2
3000ADET3 HAVLU Z PEÇETE

3000KGYüzEY TEMizLEYici
20o0KGslvl EL SABUNU
5000RULoTUVALET KAĞlDl6

ToPLAM

F1.9a M.h. A. Melik ÖZMEN C9d. Tcdaş Y.nü AĞRI
ieleİon:(0,ı72)2l59?45 F6I:(M72)2l53422 §posta:§ıtinahım4@gmailcom



l- HAVLU PEçETE (z KATMALAMA)
ürun çift katlı olacaktrr.
«atlaİ birbirinden ayrılır nitelikıe olacaktır,

Ürüu vtizde yiiz selülozdarı ima| edilrniş olmalıdır,

ÜrUnJn yaprak boyutu standart ölçüerde olacaktır

l]tinıin nılo Ozelliği standart ölçületde olacaknr,

Ürın 12 li paketler halinde 61acaktır,

3- sIvI EL §ABIJNU TEIffiK ŞARTNAME§i;
.:-.ıs*uı,utu*aııyonikaktifmadde,noniyonikaktiimadde,katyonikektifmadde,
. İo1.o."nJ*"lami_d. kokodietanolamid ve koruyucu içemıelidir,

o 2,2. Sıvı el sabunu, Ph d€ğeIi 5,5 olmalıdır,

; ;.;. ;;;; ;i *uuoo ç"rleii* bulunan doğal nemlendirioi ile oildg yıırıuşklık vermelidiı,

e 24. Sıvı dl saburru 5 kg lık bidonlrda olmalrdır-

o 2.5. Sıvi el sabuııı akışkan şıvı halde,oltalıdır,

. İ.O. Sr*.,."l subrou uygutamoila geriye fuı bir koku bırai,ıııalıdu, 
_

. İ.İ. İ* J *tun, bİİleri oluştıuucu ve tafuiş edioi etkisi olmaııialıdıı,

. 2.8. Slvl el sahruru tıı*r ıımtalqı-tızerlnoe tretici firmayeait§o,900,1_?000,ISo 14oül, T§ 1800

belgeleri bulunmalıdrı
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v(D.Ey TEMIaıIK MADDEsİ

1.Sert yiizey(masa" dolap, etejet, kapı vb.) temizliğinile kullanrma uygun olınalıdır,

,^],T:PYŞ' b"lgeli olacak, iiıriırıün veya orijinal ambalaj/etiket lizerinde TSEtri/TSE işareti ve ıuınaıası
Dasllı otınalrdlr.

3.Ürtlnlln Sağık Bakaıılığı tiretim veya ithal izni olmüdır.

4Üırtici fırma iSO 900I, ISO l400l ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu belgelerine sahip olınalıdır.

* s.Üriıntin Ar,rupa Konseyi 99l45/EC direkİfine göre hazırlanmış l6 maddelik Ürtİn Güvenlik Bilgi
Formu olma]rür. Bu forma göre: Aktif maitde miktau;en az'Yo 4 o|ııa!ıür.

6.Renkli, kıvamlı berıak göritniimlü §ıvı, kokusu rahatsız olmamalı, gtizel kokulu olınalı.

7.Temizleme öze|liği yııkek olmüdn.

8.Cildi kurutınamall talTiş etınerleli" irritasyon ve alle{i yapmaınalıdır.

9.Oıijinal etikğ iizeıinde tifetici firma adı, maıkası, iirün adr, kul|anına taliıiıatı, uyafıcı önefileı, son
kullanma tarihi, Yoğurıluk oranı, pH değeri ile ilgili bitgiler olınatıdır. Bu bilgilet orijinal etiket ve ya
ambalaj iizerinde (lamine baskı) olmalıdır. Sonradan yaprştırmalar kabul ediırr"y"""kti..

6.10, Numune değerlendİrllip göruldükten sonra alımna karar Verilecektİr.

$cfr. tS\Ş Jlı^,,l,"- a..,n^ı_<ja oŞ. -(, ^",L\.'
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