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Sağl,tk resİsirn,izin i.htiyac, oftm aşağda cinsi ve ıtıiktarı yaalı Hastanemiz için getekli olan
DiYAtiZ CİH,A,ZLARI İçtrı sfrnİr AsİT ALIMI işi 4734 sayılı iha.le Kanunutıun 22lD m,addesi
kap,sarnında alınaçak olup; söz konusu işin I(DV hariç birim ve toplııni f,ıyatının 09la'5/20l9 tarih ve saat
l2:00'a kadat hastdneıniz sa,tın alına birimihe elden teslini edilmeşi yada diyadindh@gmaiİ.coın adresine
göndğf riı,en i zi riga etierft n.

NOTLAR:
_Tekliflerin ğn g9ç son teklif verttıe arihi ve saatine kdar Satııı alma bfuinıine veya görwlilere verilınesi
gerel«nektedir,
- Tektifle( rakatn vğyr pa ilğ) KDV hariç TL ol,rak düırerileınweKir.
_ Eksik do,Idurulan üeettrde ltmrntı s.ilinti ve düzelune yapılan teklifler değerlendiımeye ahnmayacaktn.
- Mıılın ttirüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belittilrneyen teklifler değerlendirme dışı b,ırııkıl,acaktır.
- Ödemeler l50 giln içerisinde yapılacaktıt
- Nııtnune isterıİldğ takdirde tuklif mçlttubu ile rtıırıunç de sunulacaktrr.
-. Alımlat huıp*://www.,agiihole,gov.trlo:po§ra adresli,dğn Valiliğ İhale Yönetim Sistenitıdende ilaıı
etiilrtıektedir.
- Alrtn konusu eihaz ise €İtimi Sağtık Tesisimiede ütretsiz yapnlaea,ktrr.

- e-posta adtesinD §dfm aİm,aya voriliıte tİİm atrtnlar 6"pffit5 üzerindon de il,aıı edilmektedir.

Biıgi ioin,: Adfes: Ğöi.Mah"g İİolu küİne ğylcr n,o:3/Diyndin.l AĞ,RI-: Tel : 0.472 5l l 24 76
Eaks_ :. 0 472 .5 1_1 .27.36_ o-rnail :_ agridhs l.@saglik. gov.tt
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DİYADİN DDVLET İLdsT.dI{Esİ
tİEMODiYAt n e,ffi^z| sİTnİx asİtı"İ rnnnİzı"nyİcİ nrznivrnKrAN

rnxışil,r şınrxaiwsı
1. Ürtın Saglık B.akmhğ mııafindan rüsatlandınlmış olmaiı ve TSE ve İSO kalite

belgelerine salıip olmatıdır.

2. Üninün rnilaobiyolöjik ğtkisi; baktetis,id (Gram pozitif CJran negatif, Metisiline
diıençli baktefiler, Caınphylobacterler ve Microbakteriler dahil ), virüsid (Vaccina
virtisti, HBV, HCV, HIV, Polio, Papova, Adeno, Porvo ve Rota virüsleri da}ıil )
Sporosid, frıngusid (mantar (mayalar ve küfler datıiD öldtirücü ) etkisine sahip olmalı

3. 5 ve 10 Lt' tik srzürtnaz kapaklı, kapağı iyi otuıtıJl, HDPE ambalajlannda
aınbalaj lanrnış olmalı.

4n Üntn Yal sidk a§it, ğ/o2,5 malikffitno/oL,S latffik asit i,çernıelidir.

§. Ünin relınyasal ve Fiziksel özelikleri
Gör'tinüş : Beıtak ve renksiz çözelti,
Ph :1,0-3,0
Ko,ku : Karekteristik
Spesi,fik Dansite : 1,13+ l -a|gltf,I' olmalıdrr.

6" Ürnn marslilıffıı 60 *e 2'Ö d,altikada ternıizlaııe işlerni }apınalıdır

7" lr4a.lzenıe Uyurrıluğu Paslımrnaz Çelik, Plastik malzeırre ve seramik yüzeylere uYtımlu
olmalı"dır.

8; Üzerinde hacrni, kullanırn şekli, inr.alat seri numarası, s,ııklffirıa koşulları, so-n kullanma
tafihi yazılı olrnalı, iizerindeki etiket kolay düşmeyecek, kalkmayacak şekilde
yap§unlfuış olmalı

9. Üruntn SSfB tarafındaı toplrırnasrna kmr verilmesi halinde; ürüırün geri alınıp,

tçlanılan seri nurnralılar dışındaki sçşilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktarda

firma değiŞirmeli ve bunu taahhtit etmelİdir.

10u Firtııa tükffilnğfniş ürüııü fiy-at aıtışı gözetrneksizin son kullanılma sürelerinin

do,1ınasırıa 3 ay kata y[i,klmiei firmaya bildimek kaydı ile bu solüsyonun Şartnameye

ry$ın yeni rniatlıJan ile en gğç l5 gün içinde değişinııeli.

11- Sipmişi v,etilerı siuik asit solüsyontm teslim tarihlerİ İtİb,arİyle sön kullanma

tarihtefifiin dolnıasına 2l3 kadar siire olmalı, teslim edilen iiriinler son kullanma tarihi

kanşık olmamıalı.

i2. Mtıayeııe Komi,syornm gerek duyması halinde hastarıe hekirnleri b,aşta otm'ak iljzere

sitrik asit mltısyonu hrr seri için yeteli sayıda numıme atarak aın|iz için
göndmebil,ecek, aımliziltTeti saücı firnıaya ait olapatçrr. fuializ nedeni İle eksİlen stok

firrrıa tarafindan tamam]anagaktıt.


