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aĞnı ir seĞrır vıüoünrüĞü
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921 55l
KONU : Teklife Davet

l0l0512022

Teklif Mektubu Davet

hariç birim ve toplam fıyatının |310512022 tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alına birimine elden
tesl im edilmesi yada d iyad indh@em ail.com adresine göndermeni a rica

Bilgilerinize arz ederim.

ıdari ve Mali Hiznıetler

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı STEnİIİZISYON-DEZENFEK§İYON
xapArr,ı DELkLİ MALZEME TEPsİsİ vE KAPAKLI DELk§lz MALZEME KONTEYNIRI
ALIIVI işi4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun22[D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV

§ıra
No

Malın / İşin Adı Miktar Birimi Birim Fiyatı Toplam Fiyat

1 STERİÜZASYON_DEZENFEİ(SİYON KAPAKIİ
DEtıKtı MALZEME TEPsısı

2 ADET

2 STERıtızAsroN_DEzENFEKSıYoN lGPAru
DEIİKSİZ MAUZEME KONTEYNİRİ

2 ADET

NOTLAR: İ
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saat{ne kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir. l
- Teklifle( rakam veyayazı ile) KDV hariç TL ol'arak düzenlenecektir.
_ Eksik doldurulan iEerinde kazıntı silinti ve düzelmıe 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 htto://www.agriihale.gov.trle_posta adresti Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan

edilınektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e_posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.



T.c.
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Ağrı İl Sağlık Müdiırlüğü
ğrı Diyadin Devlet Hastanesi

sterilizasrıon-Dezenfeksivon kaoaklı Detikti Malzeme Tepsisi Teknik sartnamesi

1. orta bov kapaklı delikli sterilizasvon sepetl cerrahi el aletleri icin kullanılabilir
öze]]ikte olmalıdır

2. paslanrnaz celikten ima! edilmis olmalıdır.
3. yıkama cezenfektörüne uvoun malzeme olmalıdır.
4. OiOklava uvoun 134 "C de yeşil örtüyle sterilizasyona g|rebilmelidir.
5. llqfli firma malzemelerin bir örneğinitarafımıza oöndermelidir.
6. Seoetiıı iki kenarında tutmak için iki kulbu olmalıdır.
7. senıetin kapak kısmı kilitlenebil|r olmalıdır.
8. §epetin her köşesidelikli olmalıdır.
9. Seo€iiin bovu minimum 40 cm. eni 30 cm. yükseliği 10 cm olmalıdır.

Steri l izas :. 
p!]:Dezenfeksivon Ka pakl ı Del lksiz Malzeme Kontevn ı rı Tekn i k

şartnamesi

1. or,ta bov kap;ıklı deliksiz ster|lizasvon kontevnırı cerrahi el aletteri icin kut|anıtabııır
özellikte olmı,|ıdır

2. Kapak vüzginde hava oeçişi i

3. Kapağın iıer i,ıi tarafında vavlı kil|tler olmatıdır.
4. Kutunun iıen-;inden etiket iliştirmek için bölmesiolmalıdır.
5. Paslanm:.z çciıkten ima| edi|miş o|malıdır.
6. Otoklava uvoun 134'C de yeşil örtüyle ve steritziasyon poşetine uygun oImalıdır.
7. lloili firma malz_emelerin bir örneğin| tarafımıza oöndermelidir.
8. Sepetin iki keııarında tutmak için iki kulbu o|malıdır.
9. sepetin kapak kısmı kilitlenebilir olmalıdır.
10. Sepetin tiovu minimum 40 cm. eni 30 cm. yükseliği 10 cm o|malıdır.


