
T. C.
AĞRI vALiLiĞi

iı- saĞı-ır ııüoünı-üĞü
Ağrı Devlet Hastanesi

Savı
Konu

sızızıszı 3S4
Malzeme Alımı Hk.

0610712018

Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazı|i ] Kalern
Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanunun 22ld maddesi kapsamın<ia alınacak
olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 09l0712018 tarih ve saat
l7:00'e kadar 0472 2I5 3422 numaralı belgegeçere vey a s at i n o l m a 0 0 4_@,qrug i [,!o fl
adresine bildirmenizi rica ederim

y |r|rı| t

Müdürü

Firma yetkilisi
İmzall(aşe

NOTLAR
t_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Sahnalma Birimine veya görevlileı,e verilmcsi
gerekmektedir.
2-'Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç IL olaıak düzenlenecektir.
3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
4-Ödemeler I80 eün icerisinde vanılacaktır.
S-1'iili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar iatura

kesilecektir.
6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içindc leslim
edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi b_ir ödeme yapılmayacaktır.

7_Alımlaİ http://www.agriihale.gov.trl adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapıIacaktır.
9_E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tiim alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan eciilmekted,ir.

t0- Bakım onarım alımlarında fimıaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
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TEK KULLANIMLIK BONE TEKNİK ŞARTNAMESİ
l. Antialerjik olacaktır.
2. Arkadan bağcıklı olmalıdır, bağcıklan sağlam olmalıdır.
3. Herkes tarafindan kolay giyilebilecek büyüklükte olmalıdır.
4. KeP büYfülüğü, saÇı dıŞanda bırakmayacak, kulak üzerini kapatacak boyutlarda olmalıdır.
5. Bn fazla 250 adet içeren ambalaj larda teslim edilecektir.
6. Havalanabilir özellikte olacak ve terletmeyecektir.
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