
T.C
SAĞLIK BAKA}ILIĞI

rünxiye KAMU HAsTANIELpN runuıııu
Ağn İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921444
KONU : Teklife Davet

08107120|9

Teklif Mektubu Davet

Sağl* Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı NÖlltAlİZASYON SOLÜSYONU
ALIMI işi4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22[D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV
hariç birim ve toplam fiyatının |ll07l20l9 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satrn alma birimine elden
teslim edilmesi yada diyadindh@email.com adresine göndermenizirie,a ederim.

Bilgilerinize arz ederim.
iıgoĞa

İaari Ve Müdtlrü

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayaa ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
_ Eksik doldurulan üzerinde Y,azıntısilinti ve düzeltne yapılan teklifler değerlendirmeye ahnmayacaktır.
_ Malın h'iriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ _ Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adıpsli Ağn Valiliği İhale YOnetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.

Biıgi icin: Adres: Göı Matı.g nolu kiıme evler no:3/Diyadin / AĞRI : Teı : 0 472 51l 24 76

Faks : 0 472 5l l 27 36 e-mail : diyadindh@€rrıail.com

Sıra No Mıtın / İsin Adı Miktar Biriıni Birim F'ivıtr Tonlam
1 NÖTRAL|ZASYON SOIÜSYONU ALİMİ

(5 xG,tıK)
re ADET



T.c.
AĞRI veriı,iĞi

Ağn İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Diyadin Devlet Hastanesi

1. Yıkayıcı_Dezenfektörlerde kullanıImak üzere üretitmiş olmaIı; paslanmaz çetik, cam ,

seramik ve pIastik malzemelerin aIka]ik temizlenmesinden sonra nötralize amaçIı

kuIIanılmalıdır.

2. Tıbbi aletlerdeki ağır su kireci ve asitte çözünür minerallerin giderilmesinde

kulIanılmalıdır. :

3. Solüsyon >o/o3}organik bir asit oIan; sitrik asit içermelidir.

4. Dozaj aralığı 1-2mllLl. olmaIıdır.

5. Solüsyon, Yıkayıcı Dezenfektörlerde 40'C -60'C sıcaklık aralığında nötralizasyona

uygun olma!ıdır.

6. Ph değeri 1,2 olmalıdır.

7 . Doğaya zaraı vermemeli, biyoçozünür olmalıdlr..

8. So!üsyonu içeren bidonlar, geridönüşümlü olmalıdır.

9. AIkali solüsyon ile aynı marka oImaIıdır.

10. Ürün Güvenlik Veri Formu ihale dosyasında buIunmalıdır.

11.EN lSO 15883_5 standardına göre tıbbi alet temizleme verimliliği için gerekleri yerine

getirmiş olduğu akredite bir kuruluş tarafından verilmiş belge ile kanıtlanmalıdır.

12.Nötralizasyon solüsyonu veren firma beraberinde 5litre başına 1test protein testi

vermelidir

13.Ihale öncesi ilgili birimlerden kirlilik testIeri ile uygunluk aIınmalıdır.

14.TekIif veren firma, ünitemizde yerIeşik Yıkayıcı Dezenfektör cihazı üreticisinden cihaza

uygunIuk yazısı sunmaIıdır.
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Sağlik u"nım Hizıneüerl M.ıdıırıı


