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Tek]if Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazıh CLEAN CART VE GAMBRO MARI(A
DryALLZ CİHAZINA UYGUN ENDoToKsix rir,rnısi.lr-IMI işi 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunun 22lD
maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fıyatının 24/0212023 tarih ve saat
12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilrnesi
göndermenizi rica ederim,

Bilgilerinize arz ederim.

idari HiZmetler Müdiirü

Sırı
No

Malın / İşin Adı Miktar Birimi Birim Fiyatı Toplam Fiyat

1 ctEAN cART_c Toz (ARTuş ADET

z ctEAN CART-A Toz KARTUş 20 ADET

3 GAMBRo ciHAzA uYUMtu ENDoToKsiN
FiLTREsi

5 ADET

tJY UR
21l0

Dr.Baran

-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satırı alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayızl ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltrne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaklır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune isteniIdiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktrr.
- - Alımlar httn://www.agriihale.eov.trle-posta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alrmlar e-posta i,izerinden de ilan edilmektedir.

diyadindh@gmail.com adresine
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NOTLAR:



Clean Cart- C Toz Kartuş

1-Içinde kullanıma hazır kartuş içinde 32 gr Sitrik asit olmalıdır.
2-Kartuş un dış yapısı polypropylene olmalıdır.
3-PH 2 Seyreltilmiş eriyik halinde olmalıdır.
4-Kartuş şeklinde olmalı ve Gambro marka hemodiyaliz cihazlarına uymalı,orijinal o[ma[ı
ve sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır.
5- 93/42/EEC EK II Bölüm 3.2 Tebliğine uygun olduğu kanıtlanmalıdır.

Clean Cart- A Toz Kartuş

l -İçinde kullanıma hazır kartuş içinde l 3 gr Sodyum karbonat olmalıdır.
2-Kartuş un dış yapısı polypropylene olmalıdır.
3-PH 1 1 Seyreltilmiş eriyik halinde olmalıdır.
4-Kartuş şeklinde olmalı ve Gambro marka hemodiya|iz cihazlarına uymalı , orijinal olmalı
ve sonınsuz bir şekilde çalışmalıdır.
5- 93|42/EEC EK lI Bölüm 3.2 Tebliğine uygun olduğu kanıtlanmalıdır.

Gambro Cihazlara Uyumlu Endotoksi!ı EiLrcşi fqkldk Şaıtaaıırcri

l . Ürününler Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır(Ubb kaydı)sunulmalıdır.
2. Teklif edilecek ürün endotoksin tutma özelliğine sahip olmalıdır.
3. Gambro Marka AK 96, AK98 model cihazlara uygun olmalıdır.
4. Teklif edilecek ürünün yüzey alanı 2.2-2.4 metrekare arasında olmalıdır.
5. Membran yapısı PAES/PVP olmalıdır.
6. Teklif edilecek ürünün Perasidik asit, sodyum karbonal, sodyum hipoklorit ve sitrik

asitle dezenlekte edilebilmeli ve rinse yapılabilmelidir.


