
sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 5 kalem Malzeme
Alımı işinin 4734 say ılı ihale Kanunun 22/D mad,desi kapsamında alrnacak olup; söz
konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 3l12l20l8 tarih ve saat l6:00'e kadar
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iL SAĞLIKMÜDÜRLÜĞÜ
Ağı Devlet Hastanesi

Sayı :572l2l$S§9
Konu : Malzeme Ahmı

Teklife Davet

s ul inalnı aOOJ@.pııırıil. co madresine bildirmenizi rica ederim.
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Firma yetkilisi
İmzı/Kışe
NoTıAR

l-Tekliflerin en 8eç son teklif Verme tarihi Ve saatine kadar sahnalma Birimine Veya 8örevlile.e verilmesi
8erekmektedir,
2-İeklifler (rakam ve yaz| ile) KDV hariçTL olarak düzenlenecektir.
3-UBB Kodu ve sUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendi.me d§ı kalacakt|r.
4{demeler 180 gün içerisinde yapllacakt|r.

s-Ahmlar http://ww.4İllhale.8pv.tr/ adİesll Ağ.l valllül lhah Yönetim sisteminden de ilan edilmekt dlr.
5-Aİm konusu aihaz ise eğitimihastanemizde ücretsiı yapllacaktır.
7-E-posta adresiniz satlnaImaYa ve.iliase, tüm allmla. eşzamanll ola.ak e-posta ü2erinden de ilan edilmektedir.
8- Baklm onanm allmlallnda firmalarln yetki belgeleai olmak zoru ndad lr.
9 Yetkiliolduğunadairbel8esiolmas|zorunludur.
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MAuEME ADl
BiRıM MiKrAR BiRiM

FiYAT
ToPLAM
FiYAT

I MAŞlR SUYU KG 500
2 YüZEY TEMizLEYici KG 750
3 iNcE PiL ADET 500
4 KALEM PiL ADET 500
5 ADET 5000

ToPLAM

Fırıt M.h. A. M€ük ÖZMEN Cıd. Tedış Y.İı AĞRI
Tclefon: (0472) 2ls 9745 For: (0472) zls 3422 e_po6tİ:§ılinalma0(M@gmail.com
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l U|tra yoğun kıvamlı olrnah ÇAMAŞIR SUYU

2 Kokusu ğt ve rahatsız edici olmamahdır.
3 Beyaz çamaşırların ağartı]masını sağlamalı.
4 Sabit renkli çamaşırların lekelerini ç*artrnalı ve renk değişikliği olrnamahdır.
5 Dezenfektan özelliği olmalıdıı.
6 Uygun özellikte akif maddeler içermelidir
7 Koruyucu madde ingibatör içermelidir.
8 Orijinal ambalajlaıda ve içeriğini gösteren etiketi iizerinde olmalı. .
l0 Klor bazlı sıvı organik maddesi içermeli.
l l PH değeri en az 5.5 olrnalı.
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ı.§crt yüzey.(pşı doıan çtejğf, kEp vh) terrizliğindc kuılmını uygım olınalıör.

2.TSEK/TSE belgeli olıcalq ilrfuür veya orijinat unbalay'etikt tainilc TSEK/T§E işaıeti wnmaras
basılı olmalıdr.

3.Ürünin Sağhk B.atsıılıP trc{in vep ithal lzni otrıgiıdr.

4.Üreıici firma I§o 9o0l, lso l40Ql ve Çeıııt fu}aılğıda ÇED Raponı be.lgclğine §ahb olEıdıöf.

s.Ürıh,üı Awupa Kowyi 9/45/EC dinktifne gü€ hazrlemrş ı6 ,ııaddelik (ho e,ü,vcniik Bilgi
Formu olınalıdır. Bu foıma gOç: Aldif ,,ıai1,1" 6i|66ıi. ça gz % 4 oLnntıdJı.

6.Renkli, kıvamlı .tıtrıak gdrünüınlü sıvı, kokrı§u rab*sız olmamılı, g{tzel kokulu olınılı.

7.Temideme öaelliğ yteek olnılııtıt.

8.Cildi huııtnamdq tatu§ etmancJi, inilaıyon ve aİlerji yçnımılıdıı.

9.0rİ.lİnal aİket tzcindo ütetici firnı d1 oaı*atı, 1f_fu iıü, küllaona - ri*,e§, u]ırıcı ü*rikr, sm
hıl|anma tarihi, yoğııüuk otanı; pH dcF_i i|c ilgili tıilgilor olmalıfu. Bu bilgil.ar qijiql aiket vo p
arıtalai fizeıinde (tamine basb) olndldrf. Sonradcıı yapşıraalr kabul edilrıeyeo€ldr.

6.10. Numune d€ğ'ef|eff firİp €Örtlldükten sonta ıdıırıını taıar yğr,llğceİGıİ.

Ncrr. t$üİ,. *Arı^j", "v^^",,cğe .7&t- -l,..ocr§r.



HAsTA ALT BEzi vATAK KoRUytJCU önrü rnxxi« şanrN.lır,resi
l. Hijyenik yatak koruyucu örtii 3 ( üç ) bölilmden oluşmalıdır.
i. En alt tabaka polietilen su geçirmez ve deliksiz kısrmdan ibaret olmalı,
ii. Orta Tabaka selüloz olmalı,
iii. Üst tabaka su geçirgen hidrofilik Non Wowen materyelden olmahdr.

2. Yatak koruyucu örtii 60 cm x 90 cm (+ 2 cm ) ebatlannda olmalıdır.
3. Üetici fırmada CE belgesi olmalıdır.
4. Hastanrn cildine değen kısımlar rahatsızlık vermeyecek özellikte olmalr ve arıtiallerjik

yapıda olmalıdır.
5. En az 10 luk paketler halinde olmalı,
6. yatak koruyucrrnruı selüloz tabakası homojen dağılımlı olmalı ve srvı ile temas

ettiğinde toparlanmamalıdır.
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