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Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921373
KONU : Tektife Davet

3010312022

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve mikarı yazılı I(İVIYA§AL nYDİKATönaınır işi4734
Sayılı Kamu İhale Kanunun 22[D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve
toplaın fiyatının 0|10412022 tarih ve saat l2:00'a kadar hastanem
yada diıradindh@gmail.com adresine göndermeni zi icaederim.

Bilgilerinize aız ederim.

iz sahn alma ine elden teslim edilmesi

ıdari ve Mali Hiznıetler

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve
gerekınektedir.

kadar Satın alına birimine veya görevlilere verilmesi

- Teklifle( rakam veyayazı ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
- Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve düzeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiirtine göre IJBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirnıe dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agriihale.gov.tr/e-posta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağl* Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
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Ağrı İl Sağlık Müdtırlüğü
Ağrı Diyadin Devlet Hastanesi

xivıyesar iıvnirerön rErNir senrNRıı,ınsi

1- 134 oC 7 dk- ön 121 oC 20 dk vakumlu büar sterilizatörlerinde, hastanemizde bulunan Eryığit
TRANS marka sterilizatörde kullarulabilmelidir.
2-İndikatör ISO 11140-1 Class 6 ve EN 867-1 Class D standarlarına uygun olacak ve bu uygunluk
akredite edilmiş bir kuruluş tarafindan belgelendirilecektir.
3-İndikatör;Çok Parametreli olup,doymuş buhar,sıcaklık ve zaman parametrelerine duyarh olacaktır.
4- İndikatör YüzeYYinde kullanılan film,sterilizasyon si.iresince çeÜe,buruşm., yaprşha vb. Defektlere
izin vermemelidir.
S-İşlem sonrası final rengini en az 6 ay muhafaza edebilmelidir.
6-SAL (Sterility Assurance leveVSterilite Güvenlik Düzeyi) hakkında en güen güvenilir bilgiyi
verecektir.134 oC de.
7-İndikatör mürekkebi, toksik madde ve kurşun içermeyecekür.
8-Stribin üzerindeki indikatöı sterilizasyon sonrası açıkça okunabilen renk değişimi gösterecektir.
9-Sterilizasyon pariımetreterinde (doymuş buhar, zaman, sıcaklık) bir sorun rarsa renl< değişimi
"referans renk" ten farklı farklı tonlarda olacaktır.
lO-Paketin üzerinde üreüm tarihi , son kullanma tarihi ,lot no vb. Bilgiler bulunacaktır.
l.l-Norma] oda oışullarında saklanmalıdır.
12-Ürün LOT numarası her indikatör stribinin üzerinde yer almüör.
l3-İndikatör üzerinde 1,2,3, ile numaralndrnlmış 3 ayrı İenk değişim bölgesi bulunmalı ve l34 oC 7
dk-121 oC 20 dk sıcaklık için tireülmiş olduğu belirtilmeli ve yorumlamİtablosu bulunmalıür.
l4-Sterilizasyon süresince normal koşullarda 1. ve 2. bölge renk değişürlmelidir. 3. bölge sadece
sterilizasyonun süresinin fazla olduğunu göstermelidir.
lS+eslim tarihinden itibaren ku]lanım süresi 3 yıl olmalıdır.
Ablajında Türkçe prospehüsü olmalıdır.
l7-İndikatör lİlUgn 'a kayıtlı ve onaylı olmalıdu.
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