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UzDr.Eınre ALTINTAŞ
Hı§tınc yöneıicisi

Ha§tancmizin ihtiyaçlanndan aşağıda cinsi vc miktaıı yazılı olan malzcmeler, işler, 4734 sayılı kamu ıhale kanununun DoğrudanTemin2zj (Parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile saın alınacaiır. KDV Hariç en geç 30.1o.202o tarih ve saat l]:00.a kadaıB§tabilliğimize eld9n, satinalmaakcd@gmail.com veya 04l4 3 18 94 23 nolu fax,ımüza fiyaı verilmesini rica ederim.

TeklifB§vuru Ycri
Teslimat yeri
Teklif Tünı

: Şaılıurfa Akçakale Devlet Hasıanesi
: Hasıınemiz llgili Birirni
: TeklifBirim Fiyat - lşin Tamamı
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DİKXAT EDİLECEK HU§USLAR vE ALIM ŞARTLARI
l. Tek|ifedilecck ürün (TsE,lso,cE vs) beıgelerine haiz olacak(ır.

Teklifedilen malz€meler kesin sipariş tarihinden itibaİen ..... gün içinde teslim edilecektir.(firma taraftndan yazttacak)
Tcklifedilecek mılzcm.l.. cn ız ı y|l yOklc.ici İirmı garıntisi eltlnda olıcıkt|r.
odeme_Maliyc 2 numaral! Döner s€rmaye saymanltğınca Nakiı durumuna göre yapılaca}İır
Fatura bedeIi iizerinden kanuni kesintiI€r yapllacaıİlr.
TcsIim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
Ihaleyle ilgili çtkabilecek anlaşmaztlktaİda Akçaİale mahkemeleri yeıkilidir,
Uriıne ait 8aİanti bel8e|eri ma|!n teslimi strasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınlr Kayıt Konl.ol Birimine teslim cdilecekrir
Mılzcmelerin montaj ve onınmı yüldenici iirmı tarıfındın yapılacıktır.
Tekliİini verdiğniz ürünün barkod numarısını teklif kağıdına yıZln|e
Toplım fiyıt izerinden değerlendirilecektir.
Tekllilini v niz ürünün markasını beli

YOLLU MUSLU( 500
2 BANDAJ 15 cM X 2 MELA ADET
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FİRMA isMi
TEBLiGAT ADRESi
VERGi DAİREsi VE
TELEFON VE FAX

Vot: TekliJlerde Koralama ve Dal<sil Kesiılikle olmayacakıv

rtiniz.
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Şanlıurfa İl s8ğl!k Müdürlüğii

Akçaka|e llçe Devlet Hastanesi
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l. Elastik bandıjlaı 5 cm, l0 cııt 15 cm, 20 cm (tüm boylar için +/-l cm) eninde, en az 2 metre
uaınluğunda olmalıdır.

2. Örg0sü paınuklu olmalıdır.
3. [Iava gçirgen ve pamuklu olmalıdır.
4. Tutucu bantlan ortası bezli kenarlan 3 çengelli olmalıdır.
5. 40 derecede yıkanabilir olııalıdır,
6. Esnekliği yeterli olmalıdır,
7. Malzemenin ebatlan iİtiyaç listosinde belirtilmiştİ. Ligtede bulunan ebetıara göre numun€ v€

teklif veriıecektif. İstgnen ebatta verilmeyen teklif ve numuneler değolendirme dışı
bırakılacaktır. Teslimat ihtiyaç listçsindç belirtilen ebatlodı yapılacalcır.

8. lstekli teklifetmiş olduğu Ur{lnleri miadının dolmasına 3 (0ç) ay kala yenileri ile
9. 5 edet numune verilçcoktir.
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UC yoı,ı,u MusLUK TEKNıK CARTNAMEsı
l, Mayi akis,ım_ yöıılendiımçk veya ayn anda. buden fada. mayi_ vermet amaciyla yagilırns. olmüdiı.
2. Gövdçsi. şeflaf polikarbooattan imal edilınçll akişi kontıol. edeo_ kisiın degisjk. renklerde (kiırmzj.

mavl san) ve ]60 derççe- dönebilir şekilde dizıyn edilmiş. olınalirlir.
3. Basınça dayamkh olm_alidir.
4. <;lk]l noktalanııdaı iki taocsi dişi luet kili! bir tanesi erkek luer kılit yapida olmalidir.
5. Steril, 1ek pakeılen4is ve ilzçriqdç ilretim ile şqn !ul4nip_ tari.bled buluqt!ıalidir
6, ü, gnın rafcırqu eı az 2 (ikl) yil olmüdir, İştek!ı, teşlim eıtid illilqleri ıniad:ıılr dqlm_aşma 3 (ticJ

av kala venisi ile değistirecektir.
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GEREKÇE

Hastarıemiz Servislerinde/Birimlerinde kullarıılmak tizere ÜÇ YOLLU
MUSLUK, ELASTiK BANDAJ 15 CM X 2 M temini gerekmektedir.

Gereğini Bilgilerinize arz ederim.
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