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İbalc Kodu : 00ott

SAYI :

KONU: Teklif Mektııbu

PiYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU

Telefon : 4|45t 13007
Fax :4145121236
E-Po*ı: sanli urfadhs l l@seglift.g6y.a

Not: Tckliflerde Kırılımı vc Daksil Keıinlik|c Olmıyıcıklır.

Hastanemizin ihtiYaçIarından aşğıda cinsi ve miktan yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu ihaleKanununun 22ld (Doğrudan ıemın1 ytıİıeıni iı" *,ii""ıi""iŞi; 'öffi;;;ıı.,rşi* 
}l,.lİ"..,satınalma birimine gönderilmesini rica İderim.
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Mal / Hlzmet Adı Miktan Birimi Toplam
1 KoNTEYN ER 465X280X1 50M M 4 ADET
2 NKoNTEY ER285X280x1 M00M 3 ADET
3 FOTOSELLİ MUsLUK. 5 ADET
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şANLIURFA İı slĞııx ırıüDüRLüĞü
viRaışeHin ogvlur ııısTerşssi

FoTosELLi MusLuK vE BATARvA (rıexrntxr-i) rnxıtix şanrr.ıeıvıEsi

1,220 v Ac-l2 v DC elektrik akımı ile çalışacak şekilde otup, adaptöğ'filtresi ve ara
musluğu ile birlikte temin edilerek monıajı yetkili §rma vcya scrvisi tarafındao yapılacakur.
2-Çifl su girişli ve fotosclli olacaktır.
3-1,9 ll/d. Dcbi özelliğinde olacaktır.
+Fifue aıt mu§lulüu monajı yapılacakür.
5-Kıom kaplama olacakur.
GKullanılan hcr ttlrlü malzeme TSE kalite bclçli ve CE belgeli olacaktu.
7) 2-3baı basınçta 9lt su akışı sağlayabilmeli

OARA}JTj:

l,Tlim imalat ve montajıanD garaıti sltsesi en az 2 y:l oiı.p gaıanı süıesiı*: nev. iaıa geiec.:
malzemg imalat, moııtaj, işitik hataları ve eksiklikieri yüiJeniı: -ı,-e.;ı<!s.: itc=-si= ııeı:..
oıarılacek veya ıaiep :dildi$ıde yenls! iie de§şddlecelrti

ı
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Konteynrr Teknik Şırtnımesi

l-TpB! ve TEKNİK Öztı,ıİrg,rn:
ı,l, Ilonte{nr.lar yüksek kaliteli, aniasız, ptırtizstlz diizgiin bir şekilde fuetilmiş
l ,2, konteynırlar ceırüi ale.. ,tekstil ve steril edilebiliı diğeı cerrahi geıeçlerin
_ _ İ"di^ıonuna elverişli olınalıdır.
1.3. Konteynırlar buhar ve, elz sterilizasyon sistemine uygun olmalıdır.1,4, Konteynrılar asıl etvdJ-kapak 

"ı.r,i ,ir-"-ıi|*a ma]zemeden oluşmalıdır.1.5. Konteynırlard. gd;d. r" k"puk *;;;;ıir;;;;-"ası olınalıdır.1.6. Konteynırlann kapalqgovde ve tıi'..tJr"r*r**"dize aliminyumdanimal edilrniş olınatıdıı.
1.7. Konteynıılann kilit sistemi walfli olınalı,walf kısmı kromdan imal edilmişolrylı, ıqbir basuıç değşimind. k;p.k y;;-;; açılıp kapanarak havatahIiyesini kolaylıkta saglav*"t ş"Ua. "İJO"l'1.8. Konteynrr kupj.l* *İlo"'.r"rl*-niİy"fr"Ülenme riskini önleyecelç
, " :}d:^*J|ğ sğayacak conta,l"t"-lo".ulrlp olİalrao.ı,y, Konteyrur kapaktann iç kısıııiarında filtre tutuculan olma]:, merkezlnoe

çewesinde silikon contalar ile 
"te"ll 

tltıealı g:,İveıl.'
yerleştirilmesi sağianmaiı<iır.

l .10., 
,.. . K9nPrıunn kapağında hava ve buhar ıiirenajınr sğamak iizeıedelikler butıuımü ve brdelikli böliinılere şlt,e #Jaulııellair.

l. l l. ifilit meitıanızrnai* uy. 
^*au l*pudİİ-u., ,i**,

F.ııllaT,].aPilp:li, kapak tutamacı kat]anabitir-oiıalı,ka9a$n 
çabuk -ıe 

9ü,,ı911. . _ 
bir şkilde kaldınlmasını sağlamalıdır.1,12, Konteynrrlann q6yğe-kı5mında 91ikg| tai,m6 ki]iimieri bo;runca er; a,20 cm boyunda krorıj* tlr.tllroişt rt -uç ol"rul:rJ rr. tot *uç yaıa;irı1ieko,nteıruı rahatlıkia taşuıabiineliii.No;;;*-,;a bE tııta*aç i<a*lai]
şekilde durmalıdır

l .l3. Ko,*elnıılal d€earfuaniaı arası nakiiierinde ve depoiama stireçleriıdetoz, sıvı dökillmesi gibi ıedenlerle oluşabilecek kontaminasyona g"lo"t--
herhangi bir fiziksel etkiyle zaraı go."i".ı* oı-"-ii ve sıeriıızasyonu uzunsllreli müafaza edebilmelidir.

l .14. Krıllarulrnış malzemenin sterilizasyon tlrit"l".ir" dönüşü sırasında
hastane hijyenini riske sokmayacak p.t"İlu-" 

". 
.J.t*ına uygümolınalıdır.

l , l 5 , konteynırlar iist iiste dizileıek müafaza edilebilrneüdfu.Bunun için
, . _kOnteYnırlann kapak kısmında kaymayı Onl-"y*"l. v""alaı yer ılmalıd11.1.16. Konteynrgövdesi,kontefırkap"gr*iliİ."İr";--*ı vefiltre

fufucularda (silikon contalar hariç) h"İ,"İİ Ul, pl*tit 
"t""-kullanılmamalıdır.

1,17, konteyııırlaı iizerinde değşirilebilir etiketler ve etiketlerin yerleşeceğyer olmalıdır.
1.18. , Konteynıılann içlerine yerleştirilecek uygun boyutlaıda en az bir adettel sepet verilınelidir.
1.19... Konteynırlannkapaklanbölfimleregöre

"gri,mavi,yeşil,siyah,krrmızı,san'' renklerd-e olacaktır.Hangi renkten kaç adetolacağı ameIiyathane yetkililerince bi]diri_Iecektiı.ır0.-'-?;;t###i;f ;;ü.ilil;;,oi,ilo"""i"ljİ*"eıfazJa+-r*.\
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