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|0.09.2020

Teklif Mekfubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı YETİŞKİN LARİNGOSKOP SETİ ALIMI
işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç
birim ve toplam fıyatının 13.09.2020 tarih ve saat 13:00'a kadar hastanemiz satın alına birimine elden teslim
edilınesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.
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NOTLAR:
=Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyaya^ ile) KDV hariç TL olarak diDenlenecektir.
_ Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve dtizeltne yapılan teklİfler değerlendİrmeye alınmayacaktır.

- Malın tiirtine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Ödemeler 90 giln içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ _ Ahmlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adresliAğn 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.
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Diyıdin Devlet Hastanesi
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. Lafingoskopun handle ve blade'leri yüksek kalite paslan.ınaz çelikten imal edilmiş
olnalıdır.

o Setin ı,çerıği 1 adet kılın handle ve Mach .1.23.4Standart blade'den oluşmahdrr.

ı Blade üzcrinde naflia ve blade üünaıt]sı belirtilıniş olnalıdır.

o Handle ile blatle'nin birl,eşme yeri kolay takılıp çıkanlabıilm bilyeli sistem olmalıdir.

. [Iandle 2 adet orta boy !Ş vol,tluk pille çalışmalrdır.

e fİandle piIleri çıkanldıIüan §,on.a so,ğuk dezenfoksiyon/sterİİİzasyon sıvılanna
tiimiiyle batıntabilnıell ve/veya otoklavlanabilrnelidir.

o Blade L37 C'ye kadar otoklavda steril edilebilir yapıda olmalıdır.

o §etin içiırdeki handle elin kaynıayacağıı yapıda olup, üzerinde markasr belirtilmiş
olmalıdır.

o setin içinde stefilizaşyon koşuıannı içöfen lnıllanıııı lnlavuzu bulunmılıdrr.

Setin içindeki handle ve blıde'ler kıliteli seft plastlkten İnal edİlnİş Özel kutUSunda
olınalrdır.

Kutu üzerinde m,arlca ve barkod nuınaıalon balirtilmiş olmalrdrr.

Set ulnslar nrası geçcrli knlite helgtsine (CD, İSO) sahip o,Imalıdır.

Ürün Ulusal Bilgi Bankasına kayrtlı olup, Sağtık Bakanlığ onaylı olmalıdır.
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