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Sayı:
Konu: BUHARLI OTOKLAV İÇİN CONTA SPREY ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 say:ıii'^âhmf!%M^Rp 
Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariçijbirûş^i' fI^dçt|iV:'j;; 
tekliflerinizi TL üzerinden 29.07.2022 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hüsıısunçla;' 7. 
Gereğini rica ederim.

İdari ye

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No M alzeme Adı Sut
Kodu UBB M iktar Birim i Birim Fiyatı TopIam T utar

1 BUHAR OTOKLAVI CONTA 
BAKIM SPREYİ SİLİKON 100 Adet , ■

Genel Toplam ! | . ; .

Teklif Eden
.../.../2022 , , ‘j. 7i |h .  j\l

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza ■/; ,

Ek : Teknik Şartname . j .
Satınalmanm Yapılacağı Birim: ! , 1 i .

• Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarma mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir. ,
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir '
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir. T
• Teklif edilen malzemelerin “T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) 
olmalıdır. , . ;ı, j / '
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir. | ,
• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzeririe en/geç 180 
gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır. , l ':1.!1!'/1. ,, '" ;ı
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir. ı ;;j ‘ ̂ i!, j,! ,  u .
• Teknik Şartname ektedir. 1 î ;!!)'?;■!:1 ' 1 ‘
• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
• Almalarımız kısmi teklife açıktır.
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1) Hastanelerde {kullanılan (her ritarka otoklav cihazı için uyumlu olmalıdır.
i

2) Ozon tabakasına zarar vermemelidir.

3) Gonta üzerine sıkıldığında contanın uzun vadede kırılması ve çatlamasını önlemelidir.

4) Yüksek sıcaklıklara dayanıklı olmalıdır.

5) Antistatik etkiye sahip olmalıdır (toz itiei özellik),
I

6) Sprey sıcak yüzeylerde ,kullanılırken contanın yüzeye yapışmasını önlemeli ve de tortu 
bırakmamalıdır.

7) Sprey kullanıcı sağlığına zarar vermemelidir, kullanımı kolay olmalı ve herhangi bir risk 
teşkil etmemelidir.

Ş) Orijinal kapak contasına zarar vermemelidir, contanın spreyden kullanılamaz hale '■ 
geldiği durumlarda firma orijinal kapak contasından ücretsiz temin edecektir.

9) Teslim edilecek ürünlerin miadları en az 20 ay olmalıdır.

, 10) Değerlendirme için orijinal bir adet sprey numune olarak biyomedikai depoya 
bırakılmalıdır.

11) Leke bırakmamalıdır, şeffaf olmalıdır.

12)-20 ve + 240 derece sıcaklık aralığına dayahıkl(.o)mdlldır.


