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Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı
Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanunun 22ld maddesi kapsa
konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının a9l0,7l2018 t,
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Firma yetkilisi
İmzıiKışe
NoTtAR

l-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma 8irimine veya gÖreviilere verilmesi

gerekmektedir.
2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir,

3_uBB kodu ve suT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.

ıl-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.

5_Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ame|iyatta kul!anılan malzerne ve adedi kadar fatura kesileı:ektir,

&Dökme olarak geürilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün iÇinde teslim erjilmediği takdii'de hasta

dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacakhr,

7-Alımlar http:/./uıırw.agrilhale.8ov.tr/ adresli Ağrı Valiliğı ihale Yöneüm slsteminden de ilan edllmektedir,

8-Altm konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır,

9.E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alım|ar eşzarnanlı olarak e-posta Üzerinderi de ilan edilmektedir,

t0- Bakırn onarım alımlarında firmatarın yetki belgeleri olmak zorıındadır,
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. 1.5 mm et kalınlığında l8/8 Cr-Ni paslannıaz çelikten tasıyıcı gövdeli,

. Y ag toplama veya tasma KaDl ılavelı,

. Isı kapasitesi min. 15 kW 'lık,

. Çift yanıslı Doğalgaz ile çalısan,

. Gaz kumanda ve konffol donanımları u]uslararası standartlara uygun,

. Minimum-maksimum alev özelliklerine salıip ve alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek

yapıda (emniyet ventilli),
. Üst plakaları 60x60 cm. pik dökümden,
. TSE belgeli yer ocağının, isyerinde temini ve çalısır vazİyette yerine montajı.
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