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Diyadin Devlet Hastanesi

Teklif Mektubu Davet

31/0812022

Sağlık.Tesisimizin ihtiyacı olan.aşağıda cinsi ve miktarı yazılı BUHAR OTOKLAVI İÇİX r.{Xrr ÜSrÜ
BiLGiLENDiRME ETiIGTi ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunun 22lD maddesi kapsamında
alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fıyatının 02/09/2022 taih ve saat 12:00'a kadar
hastanemiz satın aIma biıimine elden teslim edilmesi yada divadindh@gmail.com adresine göndermenizi
rica ederim.

Sıra
No

Mahn / İşin Adı Miktar Birimi Birim
Fiyatı

Toplam

l Buhar Otoklavı İçin Paket Üstü
Bilgilendirme Etiketi

36.000 ADET

UYGUNDUR
3l 022

Me irsoĞ
İdari Ve ru

NOTLAR:
-Tekliflerin en
gerekmektedir.

geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma e veya görevlilere verilmesi

- Teklifler( rakam veyayaz| ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alnmayacaktır
- Mahn tiirüne göre UBB Kodu ve SUTKodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agri ihale. sov.trle-posta adresli Ağı Valiliği ihate Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.



BIJIHR oToKLAvI içiN pAKET üsTü Bfi,GiLENDiRJım nrhcri rnıorir
şARTNAMEsi

1) Etiketler barkod yazcıda kullanılacağııdan buna uygıın olınalıdır.
2) Etiketin ebatlan 60mm x35 mm olma]ıdır. @üketin iDerine paket barkod numarası,

tirctim ve son kullaırma tarihi, malzemenin adı, malzemeıiin haıığ birime ait olduğg
hastane adı yazı|acağ için bu ebatlarda olmalıdır).

3) Etiketin diDgiiı ve kolay koparhlabilmesi için etiketler arası kesikli yapı olmalıdır.
4) Çift kat yapışkanlı olmalıdır.
5) Üst katuı kolay açılması içiı etiketin ilst yatay kesiminde kesik izi olmalıdıı.
6) Sterilizasyon işle.minin gerçekle$iğni gösteren iıdikatörü olmalıdır. Bu indikatör

baıiz ıenk değişimi ile paketin işleme girip girmediğini net olarak göstermelidir.
7) Sterilizasyon işleminin gerçekleştiğini gösteren intlikatör toksik olrnamalıdır.
8) Su ve nemden etkilenmemeli, işlem öncesi ve sonrası dağlrnamalı ve etiket iizerinden

silinmemelidir.
9) Etiketlerle beraber barkod yazıcı için 50 adet ribon (minimum 74 metrelik)

verilecektir.
1 0) Teklif veren firmalar numune getireceklerdir.
l l ) Numuneler teste tabi tutulacaktır.
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