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AĞRI iı saĞıır ıııünirnrüĞü
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921 655
KONU : Teklife Davet

0310612022

Teklif Mekfubu Davet

Şağl_ık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı MEROSEL STANDART TAMPON (SCM
Dlballnn işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun22ID maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin
KDV hariç birim ve toplam fiyatının 0710612022
elden tesl im ed ilmesi yada di}rad indh@ gmail.com

Bilgilerinize arz ederim.

tarih ve saat l2:00'a kadar
adresine göndermeni zi fica

satın alma birimine

Mali Hiznıetler

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

kadar Satın alına birimine veya görevlilere verilmesi

- Teklifle( rakam veyayazı ile) KDV hariç TL diizenlenecektir.
- Eksik doldurulan tizerinde kazıntı silinti ve diDeltne 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.agiihale.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 iizerinden de ilan edilmektedir.

Sırı
No

Malın / İşin Adı Miktar Birimi Birim Fiyatı Toplam Fiyat

1 MEROSEI STANDART
Ipı|ııı.ııvıı

TAMPoN (8cM ı(xı ADET



Merosel Standart Nazal Tampon 8 cm İpli
Teknik Şartnamesi

l- Ürtınler PVA dan imal edilmiş olmalıdu. Bu özaellik fırma tarafindan belgelendirelecekiir.
2- Yapısında lif bulunmamalıdır.
3- Kendi ağırlığırun yaklaşık 25katı kadar sıvı absorbe edebilmelidir.
4_ Kullanım sırasında sıvı ilaç verilmesi gereken durumlarda iiriin, yaylım özelliği
gösterebilmelidir.
5- Vucut ile uyumlu ve atravmatik olmalıdır.
O_ Ürtın %lOO sentetik materyalşden imal edilmiş olup bakteri fufumunu aza|tacak özellikte
olmalıdır.
7- Kutu tizerinde son kullanma tarihi yazıl.ı olacaktır.
8- Sterik tek tek paketlenmiş olmalıdır.
9_ iıriın giin ışığından etkilenmeyecek özel jelatin içinde üzerinde tlriln bilgilerinin yaalı olduğu
orjinal tyvek kağıt ambalajında olmalıdır.
t0_ iıriıntın paketinin iizerinde ürtlntln katalog numarası, adı, uzunluk ölçüsü, iiretİcİ firma adı ve

bilgileri, CE işareti, tek kullanımlık olduğu, neyle steril edildiği, son kullanma tarihi ve LOT
numaıası y azılı olmalıdır.
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