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SAYI :701678921433
KONU ı Teklife Davet

0510412022

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazılı GAıZLIBBZ ALIIII işi 4734 Sayıh Kamu
İhale Kanunun 22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam
fiyatuıın 0710412022 tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma birim elden teslim edilmesi yada
di},adindh.eczan@grıail.com adresine göndermeni zi rica ederim.

Bilgilerinize aız ederim
fi,goĞe

ıdari ve Mali Hiznıetler

Sıra No Malın / İşin Adı Miktır Birimi Birim
Fiyıtı

Toplım Fiyıt

ı GAZIİ BEZALİMİ 2m0 METRE

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

kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi

- Teklifle( rakam veyayüzı ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecekiir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve diizeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiiriine 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.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağı 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.



GAZLİ BEZ TEKNİK ŞARTNAMESİ
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Tenel İşbvi:
l. Sağlık tesisinde kullanılan Tampon, gaz kompres, batın kompres, pamuklu ped vb.

yapımında kullanılmak amacı ile %l00 hidrofil parrıuk ipliğinden imal edilmiş

medikal malzeme olmalıdır.

Mılzeme
Tanımlımı
Bilgileri:

2. Bir top gazbezinin eni en az90 cm, boyu en az l00 metre olmahdır

Teknik
özeilikleri:

3. Su fufuculrık ve hızlı emilim özelliği ytiksek o/ol00 hidrofil pamuk ipliğinden

tiretilmiş olmalıdır.

4. Hiçbir boya maddesi içermemeli,beyaz, çirişsiz(apresiz), temiz, kokustız, nemsiz

olmalı; tizerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisim, dikiş, ek yeri ve

parça bulunmamalı, kaçmış iplik görtlnmemelidir.

5. Oda sıcaklığında en az24 saat bekletildikten sonra l m2 sinin ağırlığı en az24 gr.

danaz olmamalıdır.

6. l cm2'sinde enine boyuna (atkı+çözgü) toplam iplik sayısı en az 20(+l-| ) adet

olmalıdır.

7 . DiDgiln kenarlı olmalı, kolay katlanabilir-kıvnlabilir olmalıdır.

8. Her bir topu suya neme dayanıklı koruyucu ambalaj içinde olmalıdır.

Genel
Hükümler:

l. Ürtın her sağlık tesisinin talebi tizerine l adet =90cm *l00mt uzıınluğunda l top

olarak teslim edilecektir.

2. Ürtln rS EN 14079 kalite şartlarını sağlamalıdır.

3. Ürtln ÜrS kayıtlı olmalıdır.

4. Teslimat balya şeklinde olmalı, her balya en fazla 1000-2000-3000 m gaz

bezinden oluşmalıdır.
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