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Teklife Davet

sağlık tesisirnizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazıh 1 kalen Malzene
Alımı işinin 4734 sayılı lhale Kanunun 22/d mad.desi kapsarnında alınacak olup; söz
konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 06/08/2018 tarih ve saat l5:00'e kadar
salinalma00 (E,pmail. com adresine bildirmenizi rica ederim

Idari Müdürü

Firmı yetkilisi
inza,ıkş

ı{oT]AR
ı.Tekliflerin en geç son teklif verme tarihive saatine kada. satnalma Birimine veya 8ö.eüilere verilmesi
8e.ekmektedir.
2-Tekliller (.akam ve razl ile) KDV haİiç n ohr.k daizenlene.ekir.
:ı-UBB Kodu ve suT Kodu belanihey€n teklifer değeİlendi.me d$ kalacaktr,
44demele. 180 8ün içerisinde y.p acakb,.
s-Fiilıolarak kullanllacak malzeme amelirat sonrdslnda belli olacağlndan ameliyatta kullan|lan malzemeve adedi kadar fatuia kesilecekti..
ğDökme olarak 8etlİllen ve aıneliyattan sonra kulhn dlt| belli olan malzemeledn barkodlan azami 5 gün içlnde teslin edilmediğl takdirde hasta
dosyalan kapatlaGağmdan he.hangi bir ödeme yapllmaracakt,.
7.Almlar hüP://ww.agllhalc.tov.t/ adEsll Ağn v.lllğl ihale Yönedm sbtemlnd€n d. llan edllmekdl..
8iAİm konusu cihaı ise eğitimi hastanemlzde üCretsiz yaplla.akbr.
ll-E-posta adresiniz satnalmaya verllllse, tüm allmlar eşzamanll ola6k ğPosta üzeainden de lıan edilınektedir.
ıG Baklm onanm allmlannda firmalann yetklbel8e|eri olmak zorundadlr.
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1 FERRAH| ALETLER içiN KüVEr ADET 15
ToPLAM I



cERRAHİ ALETLER içiN rtrvrr şanrN.ıvrnsi

l. Küvet, 70 cm x 30 cm x l8,5 cm (boy x en x ytikseklik) ebatlannda olmalıdır,

2. Adı 20lt anılan küvet, 20 lt sıvı ile doldurulduğu durumda, küvet içine dezenfekte edilecek

malzemeler konulduğunda slvıda herhangi bir taşma otmaması için 27 lt srvr alma

kapasitesine sahip olmalıdır.

3. küvetin iç kısrmlannda, içindeki slvl seviyesini gösterecek ve herhangi bir şekilde

silinemeyecek işaretlemeler olmahdrr.

4. küvetler ABs malzemedeıı imat edilecek olup, yüzeyler kolay temizlenebilecek şekilde

piiıriizsüz ve parlak olmahdır.

5. küvet üst kapağı, şeffaf malzemeden iiretilmiş olup, rahat açıhp kapanacak şekilde bir

sisteme sahip olmalıdır.

6. küvet iç kısmrnda, cenahi aletlerin yerleştirileceği parça siiageç şeklinde dizayn edilecek

olup dezenfekte işlemi sonrası sıvı akışr hızlr ve kolay bir şekilde olmahdır,

7

8

siizgeci sıvl içine daldınp çıkanrken kolay tutıılması için tutamaklara sahip olmalıdır.

siizgeç içindeki slvrnrn rahat siizülmesi için ana gövde iizerinde siizgecin oturacağı tırnaklar

olmalıdır.

9 siizgeç, dezenfekte işlemi sonrasl dibe çöken kirlilikler ile temas etneyecek şekilde dibe

tam olaıak oturmamalıdr.
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