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Tek|ife Davea

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarr yazılı l Kalem Malzene
Alımı işinin 4734 sayıh ihale Kanunun 22lD rnaddesi kapsamında alınacak olup; söz
konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiy atının |6l||120lE tarih ve saat l6:00'e kadar
Saıinalma001 (EsmaiI. comadresine bildirmenizi rica ederim.
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ı-Tekliflerin en geç son teklifverme taihi ve saatine kadar sat|nalma Bidmine vera görevllhae veİilmesi

8erekmektedir.
2-Teklifler {fakam veyazl ile) KDV ha.iç n ohrak düzenlenecektir.

3-UBB (odu ve sUT Kodu belirtilmeyen teklifler değe.lendirme dş kalacaktlİ.

4-Ödemele. 180 8ün içerisinde yapllacaktlr.

s-Ahmla. http://gw.4rİhab"goü.E/.dc6ll Ağn valllEl lhala Yön6dm s&temlıd€n d.llan Cdllm€ıdlİ.
&Ahm konusu cihaz as€ eğitimi hastanemizde ücretsiz yapdacaktlr.

7_E_po§ta adıesiniz satmalmara verillrs€, tüm allmlareşzamanı olarak e_posta üzerinden de ilan edilmektedir

8- Bakm ona.ım allmlannda fiamalann Yetki belteleriolmak ıo,undad|r.

9- Yetkili olduğuna dai. b€l8esl olmasl zorunludur.

Fırıı Iı{ıt A- M.rtk ÖZMEN c.d. T.dş Yırı AĞRr
Telefon: (g7a 2r5 9?45 Fgr,| (M72' 2l5 t422 e-Po6tı:§.tbıİn,fi)4@mıi|.com
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1 |ıı-cinı,ı aıur LiTRE 10

2 ]Ftnuooix asir GRAM 50

3 Pcırr LiTRE 12

ToPLAM



ALciAN BLUE 2.5 TEKNiK ŞARTNAMESi

1-siToLoJ i K VE H isToLoJ i K MATE RYALLERi ııı goyRıl Vıesl N DA UYG U N

oLMALlDlR.

2-pREpARATLARıN NET oeĞenı-rıııoiRilıvrsiııt iıvrAıı VEREcEK gin nrııı«ıe

BoyANAcAK özeı-ı_irre oLMALı DıR.

3-KULLANlMA HAzlR slvl FoRMDA oLMAL|DlR.

4-KULLANlMA BAşLADlKTAN soNRA EN AZ 2 HAFTA AyNl rnı-iıroe BoyAMA

elor eoiı_ıvıeı-ioin.

s-ünüıı 5oo ML ı-ix yAoe oRHn rüçür ıMBALAJLARDA vE AçıLMAMış

oLARAK resı-iv Eoi ı_ıvı gı-ioin.

o-ünüıı KuLLANıM sünçsirrsı-iv raRirıiııorıı irisıRrN EN Az 18 Ay

oLMALlDlR.

7-KULLANıM KLAVUZu rünrçe oLMALıve siLci cüvrıııı-ir FoRMU

cöııoeniı-ıvrı_ioin.

8_N U M U N E e ö ııı o e R i ı_e n r K LAB9 RATSVnR oe o r ıı e ıı i p u vc u ıı ı_u Ğ u rın

rRnnR vıniırcEKTiR.

g_c ö ıı o r n i ı_r N VE LABo RATUVAR DA o e ıı r ıı ıv iş ıı u v u ıı r ııı i ıı v r n i ıı r

cErinoiĞi özrı_lirı_eRiııı rtsı_ivı roiıEııı ÜnÜııÜııı TAMAMlNDA eözleııııvıesi

GEREKMEKTED|R. BU DuRUM rrsı_ivıar eşaMAslNDA cıne rı_i e önÜ1Ünsr

yrııiorıı rrsr rııinilrcEK VE uycUN oLMAMAsl rıRıiııor zeRRn rinıvın

Uım. Dr, Erdem AYIK
ılpıoil
TııcllP İ{o:

Dıp.

TARAFINDAN KARŞlLANAcAKTlR.

AEn Dovlet H
8178



pERlyoDlK AslT TEKNiK şARTNAMEsl

ı-xRisıRı- roz HALDE vE rouv çözüı-eaiıiR oı-]vıeLıoın.

2-25 GR ı-ıx onıiıteı RMBALAJlNDA oLMALlDlR.

g-«ivyRseı- içrnirı_enilsırciricerioıılvE soN KuLLANıvıı rnnirıi AMBALAJ

üzrniı.ı or eösrrni ı-ıvı rı-ioi n.

+-rinrvıR DATA-sHETLEnivr ııııRı-iz senririxıı-RRıı.ıı sinliKre suNMALıDlR.

5-U LUs l_AR ARAsl STAN DARTLARA UYG U N oLMALl Dl R.

e-ünüııı KULI-ANIM sünesirrsı_iıııı rıRirıiı.ıorııı irignne],ı EN Az 18 Ay

oLMAL|DlR.

7-KuLLANıM KLAvUzu rünxçr oLMALı ve sile i eüveııı-ix FoRMu

c ö ııı o e n i ı-rvı e ı-i oi n.

8- N U M U N E e ö ıı o ı n i ı-e Rr K LABo RATUVAR oR o r ıı e ııı i 
p uye u ı.l ı-uĞ u ııa

renRR veniı-ecerrin.
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SCHİFF TEKNİK ŞARTNAMESi

1-pAs BoyAMn yö rıre ıvı i içi ıı ru ı-ı-nııı ı ı-ıcAKn R.

z-ıı_oerı irı-eni peRı-a« Kl RM lzl REN KTE BoyAMALl Dl R.

3-15-25 c DE sAKLANAsil-MeLioin.

4-EN FAzLA 500 ML ı-ir onıiıııeı- ıMBAıAJDA oLMALlDlR.

s-onıiııaı- Rrııe iııor svı HALDE vE ToRTusuz oLMALıDıR.

6-KULLANlMA HAzlR slvl FoRMDA oLMALlDlR.

7-KuLl-ANlMA BAŞıAD|KIAN soNRA EN Az 2 HAFTA AYN| KAL|TEDE BoYAMA
rı_or roiı-ıvıeı-ioiR.

s-ü nerici ünü ııı içıniĞ i, KiMvAsALDAN KoRu N MA yöıırevı ı-eRi vE soN
KU LLAN MA ranix i aııı gııı,ı üzıniııı oı oLMALl Dl R.

g-ünüıı KULLANlM sünrsirrsı-iıvı raRirıiı.ıoeı.ı irisRntırı EN Az 18 Ay

oLMAL|DlR.

lo-KuLLANıM KLAvuzu rünxçe oLMALıvr siLe ie üveıııı-ix FoRMU

cörı oeni ı-rvı eı-ioin.

1 1- N U M U N E e ö ıı o e ni ı-e nr K LABoRATUVAn oa o e ııı eı,ı i p uye u ırı ı_u Ğ u ııe
ranRR veRiı-ecrrrin.

r z-c ö ıı o E R i ı-E N VE LABoRATUVAR DA oe ıı e ııı ıvı iş ıı u ıvı u ıı e ru i ı.ı ve Ri ııı r
e erinoiĞi özeı-ı-irı-eniıı resı-iıın ıoiı-rıı ünüııüı.ı TAMAMıNDA GöZLENMEsi

GEREKMEKTEoiR. eu DURuM TEsLiMATAşAMAsıNDA e eRErı_i eönüı-ünse
vııtioeııı resr erriRiı-ecEK VE uycUN oLMAMAsı HRı-iııor zaRın rinıvıa
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TARAFl NDAN KARŞ|lANAcAKTlR.
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