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Sayı 
Konu 
Dosya ID

478
Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
1391

İLGİLİ FİRMALARA

28.11.2019

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz 
Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.12.2019 saaj^ 13:30'a ka^ktr ivedi 
olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Uzm.Dr. Erkin SARSU
Başhekim V.

S atın  A lınacak  M alın / İşin K DV  H ariç  T eklif
S.No M alın /Işin  C insi A çık lam a M ik ta rı B irim i F iy a t T u ta r

1
GAİTADA G İZLİ KAN 
ARA NM ASI (M AN UEL) 400 A det

KDV Hariç Genel Toplam

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz 
görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

T eklif Eden 
.../.../2019

Kişi / O da / Firm anın Adı veya Ticaret Ünvanı - K aşe/İm za

A dıes:Sansu M ahallesi Adilcevaz yolu üzeri S.km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdl\@ hotnıail.conı Web;

Bilgi İçin : M ehmet Sena ULAŞ -



GAİTADA GİZLİ KAN (KART) TESTİ TEKNİK ŞARTNAM ESİ

1- Test lateral flow  im m unokrom atografık  yöntem le gaitada da insan hem oglobinini tayin 

etm elidir.

2- Testlerde insan hem oglabinine hassas m onoklanal antikorlar kullanılm alıdır.

3- Test gıdalarla alınan sığır,dom uz,tavşan,at vb. hem oglobinleriyle çapraz reaksiyonlar 

gösterm em elidir.

4- Test sonuçları görsel ka ltita tif  olarak değerlendirilm elidir.

5- Testlerin her biri a lüm inyum  folyoda veya kaset şeklinde olm alıdır.

6- Test kasetinin am balajı ve kasetin  üzerinde karışık lığa m eydan verm em ek için testin  adı 

lot num arası ve son kullanım  tarihi bulunm alıdır.

7- Testler CE belgesine sahip olm alıdır.

8- Testler, teslim  tarihinden itibaren en az l(b ir) yıl m iatlı olm alıdır.

9- Firm a, ürünü m iadından dolayı 3 ay öncesinde değiştirm eyi taahhüt edecektir. 

M alzem enin uygunluğu laboratuarda test edildikten sonra teslim  alınacaktır.


