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Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı IIEMODİYALİZ thlİreSİNİN
İrrrİyecİ oLAN MALZEME ALIM işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunın 22|D maddesi kapsamında

alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fıyatının ğllZlZOll tarih ve saat 12:00'e kadar

hastanemiz İatın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi

rica ederim.
Bilgilerinize aız ederim.

irgoĞa
iOarl Müdtlrü

Srra No Malın / İşin Adı Miktır Birimi Birim Fivatı Toplan

1 Aİ(TİF KARBON m LıTRE

2 REçİNE rnn tıTRE

3 ULTRAVİYOIE LAMBASİ L ADET

4 RO MEBRANİ VE REVİZYONU 1 ADET

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi

gerekmektedir.
_ ıetıiıe( rakam veyayan ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doİduruıan tırerird" kazıntı silinti ve düzeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmaYacaktır.

- Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dıŞı bırakllacaktır.

- Ödemeler 90 güin içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ - Alımlar http://www.agiihale.gov.trle-posta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan

edilmektedir.
_ Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.

- e_posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.



sAF sU sisTEMLERiNDE KULLAıIILAII MEMBRAN TEKNİK özrı,ı,ixınni

1. Membrane tipi tamamen aromatik polyamid kompozit tiptir

2. Membranlaın 25 oC de üretti$ su miktan minimum 8 m3/gün dür

3. Maksimum çalışma sıcaklığı 45 oC dir.

4. Tuz rejection oranı o/o 9915 dir.

5. Membranlar, en fazla 5 SDI' ı kadar çahşabilmektedir

6. 40 bar basınca kıdar çalışabilmektedir

7. Sürekli işletmede 2-11 pH değerleri arasında çalışabilmektedir

8. 2000 mğ l ye kadır NaCl beslemesine uygundur.

9. Membrane yüzey a|ını 7r2 m2dir

10. Membranlır 40 40 tipdir ( çap 4", uzunluk 40")

11. Membran yüklenici fima tarafından değiştirilecektir. daha sonra membran dan

dolayı doğabilecek sorunlar veya aızalar yükleniciye aittir.

12. Yüktenİci firma TsE 12426- \2843 hİzmet yeterlİlİk betgesİ lso ıı+gs-zo16 İso 9ü)1 -2015

iso ı+ooı 2015 oHsAs ı80012007 sahİp olmalıdır.

13. Firmanın tıbbi cihaz satış nerkezi yetki belgesi olmalıdır.

14. Cıhazüzürinde gerekli tüm revizyonlar yapılıcak

15. Yüklenici iirma su antma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.

16. İstekli iirmalar Satrş sonrası servis, bal«rm ve onarıma ilişkin belgelerini

dosyalannda sunmalın zorunludur.



REÇİNE ŞARTNAMESİ

o I(uwetli asidik katyon değiştirici tip reçine olacaktrr
o Grarıül formuıda olacaktır.
ı konvensiyonel jel polystiren bazlı olacaktır.
o polimer yapısı, divinil benzen yağlı polystiren olacaktır
o Tam tane sayısı minimum %90 olacaktır.
o Partikiil yoğunluğu 1,3 g/ml olmalıdır
. Toplam değiştirme kapasitesi , Na + formunda,ıslak,volumetrik 1.9 eqll min olacakhr
. pH aralığı 0-14 arası olacaktır.
ı Reçine ytiklenici firma tarafindan değiştirilecektir. datıa sonra reçine den dolayı

doğabilecek sorunlar vey a arzalar ytikleniciye aittir.

o Yİİklenici firma TSE l2426ve 12843 Belgesi ve İSo 13485-2016 İso qooı-zoıs

İso ı+ooı -2015 oHSAs l800ll2007 belgesine satıip olmalıdır.

o ytiklenici firma su antma sistemleri ile ilgili belgelere salıip olmalıdır.

İstekli firmalar Satış sonrasr servis, bakım ve onanma ilişkin belgelerini dosyalarında

sunmalan zorunludur.

o



sU ARITMA sisrpıvrixoE KULLAIIILAII AKTir xannox rir,rnnsi rnxxir
öznr,ı,iı<r,nni

1. Sudaki koku ve tat bileşikleri ile çözünmüş organik maddeleri futma özelliğine

sahiptir

2. coconat bazlı olacalı
3. Yüksek gözenekliğe sahiptir

4. Granül formunda olacıktır

5. Yüzey alanı enaz 1000 m2lg olacaktır

6. Iodine numara§ı ea az 900 mğg dır

7. en az o/" 90 ı 8*30 ASTM olacaktır.

8. Aktif kırbon yüklenici fiıma tarafindan değ§tirilecektir. dıha sonra aktif

kırbondan dolayı doğabilecek sorunlar veya aızalar yüklenicİye aittir.

9. Yüktenİcİ firma TSE L2426- L2u3hİzmet yetertilİk belgesİ lso ıİ+gs-zo16 İso 9(Xı1-2015

lso ıaooı 2015 oHsAs 1800ı 2ül7 belgesİne sahip olmalıdır.

10. Yüklenici firma su arıtma sistemleri İle İlgili belgelere sahİp olmalıdır.

11. İstekti firmalar Satış sonrası seıvis, bal«ım ve onarıma ilişkin belgelerini

dosyalannda sunmalan zorunludur.

12. yüklenici Firma tekliİi ile birlikte istenilen kalite belgelerini kurun tarafına

gönderecektir.

13. Yüklenici iirma aktif karbonu değiştireceğine dair tekliii ile birlikte taahhüt

verecektir.



UV LAMBASI

l. UV larrıbasının balansıı Sayaçlı Balast olmalıdır.ve mevcut sisteme uygun olmalıdır.
2. UV lamba ömrü en az 8000 saat olmalıdır.
3. Uv lambası su sterilizasyonu yapabilme özelliği olmalı.
4. UV datgalan tireten lamba dezenfeksiyon sistemi bakteri protona virüs, ve ktif etkenleri

etkisiz hale getirebilme özelliği olmalı
5. Uv lambası olan mevcut sisteme uyumlu olmalı
6. UV ytiklenici firma tarafindan değiştirilecektir. Datıa sonra U.V den dolayı doğabilecek

sorunlar veya arızalar ytikleniciye aittir.
7. Yİİklenici firma TSE12426ve|2843 İso ıı+gs-20l6İso gooı_2015 İso 14001_2015

OHSAS l800ll2007 belgesine salıip olmalıdır.
8. Ytiklenici firma su antrıa sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
9. İstekli fırmalar Satış sonrası servis, bakım ve onartma ilişkin belgelerini

dosyalarında srınmalan zorunludur.


