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SAĞLIK BAKANLIĞI

rünrivg KAMU HAsTANELERİ KuRUMu
Ağn ni Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Diyadin Devlet Hastanesi

Teklif Mektubu Davet

26.03.2019

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı TEHLİXELİ ATIK TOPLAMA
POŞETİ Alımı işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22tD maddesi kapsamında ahnacak olup; söz konusu
işin KDV hariç birim ve toplam fıyatının 29l03l20l9 tarih ve saat 12:00'e kadar hastanemiz satııı alma
birimine elden teslim edilmesi yada diı,adindh@gmail.com adresine göndermeniziica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.
irgoĞe

iOarl

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayaa ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
- Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve diizeltrıe yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktn.
_ Malın tiirtine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktıı.
- Numune istenildiği takdirde teklif mekfubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlarhttp://www.aeriihale.gov.trle-posta adresli Agn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.

Bilgi icin: Adres: Gol Malı.9 nolu ktıme evler no:3/Diyadin / AĞRI : Tel : 0 472 5l l 24 76

Faks : O 472 511 27 36 e-mail : a8ridhsl@saglik.gov.tr

Sırı No lUılın /işin Adı Miktar Birimi Birim Fivatı Toolım
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Ağrı İl Sağlık Müdiirlüğü
Ağrı Diyadin Devlet Hastanesi

TEHLİKELİ ATTK TOPLAMA POşETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

l-Tehlikeli atık poşetinin çift kat, kalınlığı en az 150 mil«ron olmalıdır.
2_0rta yoğunluklu LDPE malzemeden en az 2 (iki) katlr olacak şekilde imal edilmiş olmalıör.
3-Kolaylıkla taşınabilir olmüdu. Taşıma esnasında maruz kaldığı etkiden kaynaklanacak yrrtrlma,
delinme, patlamaya karşı dirençli olmalıdır.
4-Poşet; çift tabanlı, sızürmaz, körüksüz olmüdu.
S-Poşetler sarr renkte olmalıör.
6-Poşetler 80 cm eninde 110 cm boyunda olmalıdu.
7-Poşet üzerinde atrk mevzu"un" ,ygrn olacak şekilde bir yüzünde Uluslar Arasr Tehlikeli AUk
Amblemi ve DİKKAı TEHLİKELİ arı« ibaresi kotaylıkla çıkmayacak şekilde bulunmüör.
8-1@ir) adet rulo 1000-1100 gr arasrnda olamalr ve 1@ir) ruloda 10 (on) adet poşet bulunmalıdrr.
9_Ürun 2016 yünda tiretilmiş olmü ve 3 (üç) yıl siire ile kullanılmadan beklemeli ve özelliğini
kaybetmemelidir.
lO_Firma ürünü değerlendirmek için 10 (on) adet numune gönderecek, gelen numuneler test edilecek
değerlendirilecek, değerlendirme sonucuna göre uygun olduğu takdirde üm yapılacakUr.
11_Yüklenici firma; ambalajı açılüğında kuüanıma uygun olmayan, hatalr, bozuh yırtık olduğu tespit
edilen ürtinü yenileri ile ücresiz olarak değiştirecektir.
12-Ürun TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında tiretilmiş olmalıdır.
13-Yüklenici Firma poşet adedi kadar kendinden yapışkanlı atık üreücisinin aönı, atık kodunu ve
depolama tarihinin gösterileceği Tehlikeli Atık etiketi temin edecektir.
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