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Teklif Mektubu l)avet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı SİUpsoN OBSTETRİK FoR§EpsALIIuI
işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç
birim ve toplam fıyatının |310512022 tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz
ed ilmesi yada d iyadinü@ gmai l.com adresine göndermeni zi .riıca ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

satın alma birimine elden teslim

idari ve Mali Hianetler

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

kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi

- Teklifle( rakam veyayazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacakiır.
- Malın tiirüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktn
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://ıvww.agriihale.gov.trle-posta adresliAğrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilrnektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
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FORSEPS TEKNİK ŞARTNAMESİ

l.Aletler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmahdır.
2. Aletlerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Aletler her tiirlü sterilizısyon şartında paslanmımah ve korozyon testinde dayanıkh
olmalıdır.
4. Cerrahi aletlerin kullanım süresi içerisinde gazlı kuru veya buharh sterilizasyonı
uygunluğu garanti edilmelidir
5. Aletlerin her birinin üzerinde katalog numarı§ı, markası yazılı olmalı ve silinmesi
mümkün olmamalıdır.
6. Aletlerin eklem yerleri rahat çalışabilmeli ve paslanmamalıdır.
7. Aletlerin ağız krsımlan dokuları tam etkinlikte tutacak hassasiyet ve yapıda olmalıdır.
8. Kilit mekanizmısı olan ıletlerde kilitlenme §orunu yaşanmamalıdır.
9. Aletler dayanıklı olmalı ve basit darbelerle l«ırılmamalrdır.
l0. Teklif edilecek cerrahi aletlerin özelliklerini gösteren kalite belgesi (ISO, CE, rÜV1
üretici tarafından noter tasdikli olarak belgelenmelidir.
l l. İhaleye giren satıcı fırmanın bayilik ve yetki belgesi vermesi gereklidir
l2. Distribütörün yetki belgesi olması gereklidir.
l3. Cerrahi aletler teknik şartnımesinde yazıh olan kod numaraları kesin özellik
belirlemek için yazılmış olup, belirtilen özellikte ve aynı fonksiyonları görecek şekilde
dengi olan diğer marka aletleri de teklif verebilir.
l4. Cerrahi Aletler fabrikısyon ve işçilik ve malzeme hatalarına karşı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun ve bu kanunla ilgili yönetmelik ve mevzuatlarda zorunlu
olduğu şekilde en ız 5 yıl garantili olacaktır. Garanti üretici fabrika ve ithalatçı ve satıcı
firma tarafından ayrı ayrı noter tasdikli verilecektir.
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