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SAYI :701678921550
KONU : Teklife Davet

l2l09l20l9

Teklif Mektubu Dıvet

Sağl* Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazılı KİMYASAL İNDİKATÖR ALINtr
İŞİ işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV
hariç birim ve toplam fıyahnın 161091201-9 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden
teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rİca ederim.

Bilgilerinize aız ederim.

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam yeyaya:a ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
_ Eksik doldurulan tDerinde kazıntı silinti ve diizeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 $ln içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ _ Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adresli Agn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilınektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağl* Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

Biıgi için: Adres: Göı Mah.g nolu küme evler no:3/Diyadin / AĞRI : Tel : 0 472 511 24 76

Faks :0 472 5ll 27 36 e-mail: diyadindh@email.com
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Ağrı İl sağlık Müdürliiğü
Ağrı Diyadin Devlet Hastanesi

1_ 134.c 7 dk_ ön 121 .C 20 dk vakumlu buhar sterilizatörlerinde, hastanemizde bulunan Eryiğit
TRANS marka sterüzatörde ku]lanlabilmelidir.
2-indikatör Iso 11140-1 Class 6 ve EN 867-1 Class D standarlarma uygun olacak ve bu uygunluk
akredite edilmiş bir kuruluş tarafindan belgelendirilecektir.
3-İndikatör;çok parametreli olup,doymuş buhar,sıcaklrk ve zaman palametrelerine duyarlr olacakur.

4- İndikatör yiizeyyinde kullanılan film,sterilizasyon siiresince çekme,buruşma, yapışma vb. Defektlere
izin vermemelidir.
S-İşlem sonrasr final rengini en az 6 ay müafaza edebi]melidir.
6-SAL (Sterüty Assurance leveVSterilite Güvenlik Düzeyi) hakkında en güen güvenilir bilgiyi
verecektir.134 oC de.

7-İndikatör mtlrelı*ebi, toksik madde ve kurşun içemıeyecektir.
B_Stribin üzerindeki indikatör, sterüzasyon sonrasr açkça okunabilen renk değ§İmi gösterecektir.

9-Sterilizasyon parameuelerinde (doymuş buhar, zaman, sıcaklık) bir sorun varsa renk değişimi

"referans renk" ten farlıJı fark]r tonlarda olacaktrr.
lO-Paketin üzerinde üretim tarihi , son kullanma tarihi ,lot no vb. Bilgiler bulunacakur.
ll-Nonııal oda oışullannda saklanmalıdu,
12-Ürün LOT numarası her indikatör snibinin üzerinde yer almalıdu,
l3-İndikatör üzerinde 1,2,3, ile numara]nürrlmş 3 ayrı renk değ§im bölgesi bulunmalı ve l34oC7
dk-121 .C 20 dk sıcaklık içİn üretilmiş olduğu belinilmeli ve yorumlama tablosu bulunmalrdır.

l4-Sterilizasyon süresince normal koşullarda 1. ve 2. bölge renk değiştirlmeüdt. 3. bölge sadece

sterilizasyonun siiresinin fazla olduğunu göstermelidir.
ls-teslim talihinden itibaren kullanım süresi 3 yıl olmüdu.
Ablajında Türkçe prospektiisü olmalrdrr.
l7-İndikatör TİTUBB 'a kayıtlı ve onaylr olmalıdu.
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