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TURKiYE KAMU HASTANELERI KURUMU
A|n ili K a n i n Hastaneleri Birligi Genel Sekreterligi

Tutak lice Devlet Hastanesi

TEKLIFF, DAVET

Saglik Tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktari yazili ALEMINYUM CERCEVE ALIMI 4734 sayili
ihale k u n u n u n u n 22/1) maddest kapsaniinda a lmacnk olup; so/ kmiusu i$ in KDV harie birim ve toplam t lyat inin
12.02.2018 tarih ve saat: 15:00 4e kadar 0472 411 20 83 numarall belgegecere veya tutak.satinalma(a)hotmail.com
adresine gb'ndermenizi rica ederim.

Geregini bilgilerinize rica ederim.
Murat DiVARCI

Idari ve I\Hali isler Miidiirii

Sira
No
1
2
3
4

MALZEME ADI

A4 CERCEVE (ALEMINYUM)
A3 CERCEVE (ALEMINYUM)
A2 CERCEVE (ALEMIINYliM)
50X70 CM ALEMINYUM CERCEVE

BIRIM

ADET
ADET
ADET
ADET

MIKTAR

20
5
5
8

TOPLAM

BIRIM
FIYAT

TOPLAM
FIYAT

Firma Yetkilisi
tmza/Kase

gee son teklif verme tarih ve saatine kadar Satmalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
NOTLAR
1-Tekliflerin en
gerekmektedir.
2- Teklifler (rakam ve yazi He) KDV haric TL olarak diizenlenecektir.
3-Faks ve Mail He gonderilen tekliflerin asillan da idaremiz Satmalma birimine ulastinlacaktir.
4-Teklif edilen fiyatlann gecerliligi teklif tarihinden itibaren en az30 gun olacaktir.
5-Isin Tamami icin teklif verilecektir.
6-Alimi yapilacak malzemeler 10 gun icerisinde teslim edilecektir.
7- Ahmlar https://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agn Valiligi ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.

Adres: Agri-Van Yolu Uzeri lice Jandarma Karakolu Yam Aynntili bilgi icin: Tibbi Sekreter: A.BALTA
Tel:0472 411 20 05 Faks:0472 411 20 83



ALUMlNYUM CERCEVE TEKNIK SARTNAMESJ

1.50x70 cm boyutunda 8 adet olacak.

Z.Tasanmi sik ve kullanimi kolay olacak.

S.EIoksalh aliiminyum cerceve profili kullanilacak.

A.AIuminyum profil 25mm olacak.

5-Koseler yuvarlak metal olacak.

6.PVC koruma ile giines ve spot isiklarim emerek net bir goriintu saglayacak.

7.Aski aksesuarlari (dubel ve vida) ile birlikte teslim edilecek.

S.Yatay ve dikey olarak duvara monte edilebilir olacak.

9.Teklif veren firmalar numunelerini Teknik isletme Mudurlugune teslim edilecek.



ALCJMlNYUM CERCEVE TEKNJK §ARTNAMESl

1.A2 boyutunda 5 adet olacak.

2.Tasanmi sik ve kullanimi kolay olacak.

3.Eloksalh aluminyum gerceve profili kullanilacak.

a.Aluminyum profil 25mm olacak.

S.Koseler yuvarlak metal olacak.

6.PVC koruma ile gunes ve spot isiklanm emerek net bir goriintii saglayacak.

7.Aski aksesuarlari (dubel ve vida) ile birlikte teslim edilecek.

S.Yatay ve dikey olarak duvara monte edilebilir olacak.

9.Teklif veren firmalar numunelerini Teknik isletme Mudurlugune teslim edilecek.



ALUMiNYUM gERCEVE TEKNJK 5ARTNAMESJ

1.A3 boyutunda 5 adet olacak.

Z.Tasarimi sik ve kullanimi kolay olacak.

3.Eloksalli aliiminyum cerceve profili kullanilacak.

4.Aluminyum profil 25mm olacak.

S.Koseler yuvarlak metal olacak.

6.PVC koruma ile gunes ve spot isjklarmi emerek net bir gbriintu saglayacak.

7.Aski aksesuarlari (dubel ve vida) ile birlikte teslim edilecek.

S.Yatay ve dikey olarak duvara monte edilebilir olacak.

9.Teklif veren firmalar numunelerini Teknik isletme Miidurlugune teslim edilecek.



ALUMJNYUM gER^EVE TEKNIK $ARTNAMESi

1.A4 boyutunda 20 adet olacak.

Z.Tasanmi §ik ve kullanimi kolay olacak.

3-Eloksalh aluminyum cerceve profili kullanilacak.

4.Aluminyum profil 25mm olacak.

5.Kos.eler yuvarlak metal olacak.

6.PVC koruma ile giines ve spot isiklarmi emerek net bir gdruntu saglayacak.

7.Aski aksesuarlari (diibel ve vida) ile birlikte teslim edilecek.

S.Yatay ve dikey olarak duvara monte edilebitir olacak.

9.Teklif veren firmalar numunelerini Teknik Jsletme Mudurlugune teslim edilecek.


