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Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazıh BATİXOX ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu
İhale Kanunun 22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam
fiyatının 1710612022 tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma
diyadinü@gmail.com adresine göndermeni zi rİca ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

elden teslim edilmesi yada
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NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve
gerekmektedir.

kadar Satın alına birimine veya görevlilere verilmesi

- Teklifle( rakam veyaya:A ile) KDV hariç TL diDenlenecektir.
_ Eksik doldurulan iDerinde kazıntı silinti ve diDeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiirüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı buakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agiihale.gov.trle-posta adresliASı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağl* Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alırnlar e-posta üzerinden de ilan edilınektedir.



BArİKON TEKNİK ŞARINAMESİ

1. Biyosidal iirtinler yönetmeliği kapsamında Sağhk Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel
Müdiidüğtlnce ruhsatlandınlmış olmüdır.
2. Ürtln bakterİsid, virüsid, fungusid ve protozoid özelliğe sahip olmalıdır.
3. o/oL} povidon iyot içermelidiı. Ürtıne ait analiz sertifikası ve MsDs İer firma tarafindan muayene

kabul esnasında ibraz edilmelidir.
4. Cilt ve mukoza dezenfeksiyonunda, yara ve yanık yüzeylerde seyreltilmeden kullanıma uygun

olmalı, alleıjik reaksiyon ve cilt initasyonuna neden olmamalıdu.
5. 1ooo cc'lİk ışıktan korunmalı, kapağı iyi oturan, kilitli kapak sisteminde(yukan çekilerek akışm

sağlandığı geri iünce akışın sonlanüğı) veya özel püskürtne (pompalı) başhklı cam/ plastik

şişelerde ambalajlanmış olmalıdu.
S. Ürtln alkol içermemelidir.
7. Cilde stırüldüğiınde su gibi akıp girnemeli, ciltte antiseptik özelliğe sahip bir film tabaka

oluşturmüür.
8. Solüsyonu dökerken, solüsyon şİşenin dışından süztilerek akmamüdır.
9. Üzerinde eüen madde miktarlan, hacmi, kullanım şekli, imalat seri numarası, saklama koŞullan,

son ku]lanma tarihi yazılı olmalı, üzerindeki etiket kolay düşmeyecek, kalkmayacak Şekilde
yapıştmlmış olmüdır.
İo. Ürtınun SSYB tarafından toplanmasına karar verilmesi halinde; ürtinün geri Ünıp, toplanılan

seri numaralılar dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktarda firma değiŞtirmelidİr.

11. Firma ttikeülmemiş ürtinü fiyat aruşı gözeuneksizin son kullanılma sürelerİnİn dolmasına 3 ay

kala yüklenici firmaya bildirmek kayü ile bu solüsyonun şartnameye uygun yeni miaÜlan ile en

geç 15 gün içinde değiştirmelidir.
İz. siparlşl verilen anüsepük solüsyonun teslim tarih]eri itibariyle son kullanma tarihlerinin

dolmasınj 27f, kadar stire olmalı, teslim edilen tirünler son kullanma tarihi karışık olmamalıdu.
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