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Hastanemizl i]rtly3cr olan aga$da cins ve miktarlan belirtilen malzemelerin/hizmetin
A1mr,
Kanunu'nuizz.Mu,ldesinin (d) bendi hi.ikmrine gore yaprlacaktrr.

4734 sayfi Kamu ihaleleri

Hastanemizin ihtiyacr olan aga$rcla cins ve miktarlarr belirtilen malzemeleri/hizmeti
ne kadar
bedelle verebileceginiz/yapabllece$iniz hususundaki teklif mektubunuzu
go.o4.2oz1,gtinii
en geE
saat 15:00'a kadar Dog. Dr. ismail KARAKUYU Simav Devlet Hastanesine
gbnderilmesini, belirtilen
tarih ve saatten sonra gonderilen teklif mektuplarrmn kabul edilmeyeceSini
ihnan tekliflerin
clegerlendirilmesinin Hastane idaresinin uygun oldu$u zamanlard.iyap\lacagrun
bilinmesini rica
ederim.
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idari $artlar,
Satrn almadan do$an

tiim masraflar sahcrya aittir. KDV ise Hastanemize aittir.
Adr gegen rq iqin aynca nakliye, kargo, igqilik vb. higbir iicret odenmeyecektir.
Gerekli olan Yedek Pargalar takrhp, cihaz qahgrr durumda teslim edilecektir.
Soz konusu ig, sipariqi takiben 5 gtin iqerisinde Hastanenin mesai
saatleri ddhilinde 0g.00-16.00
saatlerinde Hastaneye teslim edilecektir
Mal/hizmet bedeli, teslimatrn bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiSi tarihten
itibaren
Ktitahya itl sagtrt< Miidi.irliigi.i Muhaiebe Birimince 2O2l Mahyrh Doner
Sermaye Btitgesinden
btitge imkanlarr dogrultusunda en geg 15Cr gtn igerisinde odenecektir. pegin
6deme
yaprlmayacak ve gecikme cezasr odenmey.eiektir.
Teklif veren firma kendi antetli teklif mektubunda vermig olsa bile btittin
bu gartlan aynen
kabul etmig sayrlacakhr
Teklifler genel yekti4fkrsmi teklif iizerinden deierlendirilecektir"
Teklif mektubunun yukartda belirtilen tarihte, mesai bitiminden once
hastanemize teslim
edilmesi, edilememesi halinde O 274513 6873 nolu telefona faks
edilmesi veya
satinalmasimav@hotmail.com adresine m.ail olarak gonderilmesi daha
sonra ise teklif
mektubunun ashnrn gonderilmesini rica erlerim.

Op.Dr.Naci QACLAR

Malzemenin Adr

YIKAMA MAKINASI DETER]ANI (sl.it.diK

Birimi

GENEL TOPLAM

Yeni Mahalle Fuar alam .No:2 Simav/ aSSOO XUfeFrye
D6ner Sermaye Vergi No: Simav V.D. 770 OgZ 25 20
e-pos ta satinalmasimav@hotmail.com
:

TellFaks: 0 224 513 68 Zg
Genel Britge Vergi No: Simav V.D. 3O2OZ7
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YIKAMA MAK!NAIARINDA KULLANILAN TEMiZLEYiCi (ATI(AI.|)
SOLUSYON

1'

Alkali so[isyon hastane ve di[ertrbbi kurumlardaki cerrahi
araglarrn ve sert endoskoplarrn,
MIC araglartntn, anestezi, cerrahi ve rirolojide kullanrlan plastik
araglarrn, ameliyathane
terlikleri ile biberonlarve labaratuvarda kullanrlan camlarrn alkalik
temizlenmesiamacryla
idarede bulunan otomatik yrkama makinelerinde kullanrma
uygun veya aynr marka olmaldrr.
1'a) Soltisyon alkaliler yantnda silikatlar ve agrnma inhibitorleri
de igermelidir.
1'b) solLisyon kan, serum gibi tipik medikal kirlenmelere kargr
kullanrlmahdrr.
1'c) So[isyon cerrahi alet ve di{erleri igin otomatik yrkama
makinelerinde g3ec de termik
olarak veya 60sc kimyasal olarak dezenfekte edilebilen
trbbicihazlarrn
ve aksesuarlarrn cin

temizlifinde kullanrlmahdrr.
1.d) PH deleriyaklagrk L4 olmahdrr.
1'e) Dozaj pompaslolan brlttin makinelerde trbbialanda
temizleme igin 3-5 mL/L oranlnda,

hertrirkl kullanrma uygun olmahdrr.

1.f) solusyonlar5 litrelik polietilen bidonlarda ambalajlanmrq
olmahdrr.
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