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Van Gevaş Devlet Hastanesi

Sayı

Konu

|50567-949
Doğrudan Temin Teklif Mektubu
37

Hastanemizin ihtiyacı olan DiYALiZ SU SiSTt]Mi MiNERALİ Mal Alım işi 4734
SayıIı Kamu İhale Kanununun 22ld maddesi gereğince doğrudan temin ile satın alınacak oIup,
K.D.V hariç birim fiyatlarınızın Hastanemiz Satın Alma Birimine bildirilmesi hususunda
arlrica ederim.

iHriyaç LisTEsi
Sıra
No
]

2

Malzemenin Adı

M iktar

Birimi

REciNE MiNERALi

l00

LiTRE

AKTiF KARBON
MINERALi

50

LiTRE

Birim Fiyatı

Toplam Tutar

Dlkkst Edilecek Hususlır vc Altm Şarllsrr
Lk:Teknik Şanname
Son

Tcklii

Vem]e Tarihiı22,l0.2020

l0:()()

l.Teklit edilen Fiyaı KDV hariç olacakıl[.

2. Mal/ Hizmet ve yapım işlerindç gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici {irma tarafınfan karşılanacaktır.
halinde yine 4734 sayıh
3_ Allma Hile. desise. vail tehdi! nüfuz kullanma suıeüyle fesat kanştıranlann tespit edilmesi

Kl

Kanununun ilgiIi hukümleri uygulaıacaktır.
kabul edilmeyecekir,
4_Malzeme teiliminde teklifte belirtilen kalite ve maİka esas alınacak, benzer, muadilivb. Malzemeler
s.verileD süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler degerlendirmeye alınmayacaldlr,
günü içerisinde (Muhasebe
6_Ödemc Zamanl: Fatu.a muhasebe birimine inıikal etmesini müteakip 90 ( Doksan) takvim

biriminin nakit durumuna göre) ödenıc yapılacakiır.

Firma Kaşe-İmza

e-imzalıdır,
Op. Dr. Kenan BAYRAKTAR
Başhekim

Bilgi için: Ayhan ÇEvlK

Gevaş Devlet Hastanesi Saı|nalma Birinri

Telelbn: Faks No: 6l22066

1,0Pl-UM sAĞl-lĞl TEKNlsYENl

hıtps|//gevasdh,saglik,gov,trl

Telefon No: (0 432) 612 20 65
kodu ile eri§ebil iısiniz,

e-Posra: ayhan,cevik l @saglik.gov.r lntemet Adresi:
l 425e0? l _6t l d49,k_883d_?b€be7c67d66
Evrakın eıekı.onik imzalı suretine httpr/e_be lge.sagiik.gor.tr ad.esinden
imzo ile imzalanmtstür,
Bu b€tge 5o7o sayıh elektronik imza kanıına göİe güvenli elektfonik
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Kuwetli asidik ka§on değiştirici tip reçine olacaktır
TSE belgesine sahip olacaktır.

Granül formunda olacaktır.
Konvensiyonel jel polystiren bazlı olacaktır.
Polimer yapısı, divinil benzen yağlı polystiren olacaktır
Tam tane sayısı minimum 7o90 olacaktır.
Fonksiyonel grupları polystiren sülfanat olacaktır.
Yükleme ağırlığı takriben 850 g/l olacaktır.
Spesifik çekim , nem Na * formunda 1.27 olacaktır.
Toplam değiştirme kapasitesi , Na * formunda,rslak,volumetrik 1.9 eq/l min
olacaktır
Toplam değiştirme kapasitesi , Na * formunda,kuru,kütlesel 4.5 eq4 min
olacaktır.
pH aralığı 0-14 arısı olacaktır.
Iki adet reçine tüpü için kullanılacak mineral miktarı 100 Lt olacaktır.

)lL^>-loLğ

iffi

AKTİF KARBoN FiLTRE ŞARTNAMESİ:
1) Asitle yıkarımış granül aktif karbon içeren
2) klordan ve diğer organik maddelerden kaynaklanan koku ve partikül giderimi ile

Pestisitlerin ve klorun giderilme, tanmsal ilaç kalıntılan, fenollü bileşiklgr, deteıjan
kalıntılan ve çeşitli boya maddelerini tutabilecek özellikte olmah
3) Çalışma sıcaklığı maksimum 45 oc olan
4) Farklı 8x30 mesh size (dane boyutu 2,36mm-0,6mm) tufucu olmahdır.
51 iyot numarası en az 900 veya daha yiiksek olmalıdır.
6) Karbon ttipü için kullanılacak mineral miktan 50 lt. olacaktır.
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