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Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazılı KOTER PLAĞI vE EL KI]MAI\IDALI
KOTER KALEI}d ALIIUI işi aB4 Sayılı Kamu İhale Kanunun22l}maddesi kapsamında alınacak olup;
sö,z konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 24ll2l202| tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın
alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermeniziicaederim.

Ill l

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Sahn alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmekıedir.
- Teklifle( rakam veyayazı ile) KDV hariç TL olarak diDenlenecektir.
- Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve diDeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiirilne 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.aeriihale.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 alırnlar e-posta iDerinden de ilan edilmektedir.
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Sırı No Mılın / İşin Adı Miktır Birimi Birim
Fiyıtı

Toplım

ı KOTER PLAĞİ 2(n ADET

2 KOTER KAIEMİ EL KUMANDAU
DısPosABtE

2(xı ADET



KOTER PLAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

l. Tekli ve çiftli olmalıdu.
2. Plak hasta tizerine tam olarak yapışmalıdır.
3. Plaklar sıvıya mıınız kaldığında kolay çıkmamalıdır.
4. Sıvı rezistans özelliği olmalıdır.
5. Plaklar yapıştınldığı yerden çabıık çıkartılmalı ve ciltte atık bırakmamalıdır.
6. Plaklr hipoallerjenik malzemeden yapılmış ve esnek yapıda olmahdır.
7. plak ambalajlan iizerinde son kullanıııa tarihleri olmalıdır.
8. Plağın iletkenliği maksimum seviyede olmalıdır.
9. Plaklar steril tek ambalajlarda olmalıdır.
l0. Ambalaj tizerinde ve kutusunda tiretici/ithalatçı firma bilgileri,tiretim tarihi,son

kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

KOTER IGLEMİ EL KLJMAI\IDALI DİSPOSABLE

l l. Elle kontol edilebilir özellikte olmalıdır.
12. Tek kullanımlık olmalıdır.
l3. Kumanda kısmında yakma ve kesmeyi kumanda edecek değişik reııkte , kullanılması

kolay düğmeler olmalıdır.
14. Aıa kablo yeterli uzuntukta olmalıdır.
15. Etilen oksit ile steril edilmiş, tek tek paketlenmiş olmalıdır.
16. Kolayca açılabilen tDerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanım tarihi
l7. Koter kalemin ucu paketi delmemesi için ikinci bir şeffaf iç paket olacak.
l8. İmalat tarihi ve son kullanma tarihi yazılıolmalıdır.
19. Üzerinde iiretici fırmanın adı ve açık adresi yaalıolmalıdır.


