
T.C
SAĞLIK BAKA}.ILIĞI

rünriye KAMU HASTA}.IELSRİ rURuMU
Ağn İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Diyadin Devlet Hastaııesi

SAYI :701678921 449
KONU : Teklife Davet

l0l07120|9

Teklif Mektubu Davet

Sağl* Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve milıtarı yazılı TEHLİKELİ ATIK BİDONU Alımı
işi 4734 Sayılı l(amu İhale Kanunun 22tD müdesi kapsaıııında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç
birim ve toplarrı fıyatının I2t07l2L1r9 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim
edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet İınoĞa
İdari Ve Mati Hizrrıetler Müdiirti

Sırı No h[ılın l İşin Adı Miktar Birimi Birin Fiyıtı Toplım

1 TEHLİKEIİATİK BİDONU 5 ADET

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın almabirimine veya görevlilere verilmesi

gerekmektedir.
_ ıeı<ıııe( rakam veyaya:Aile) KDV hariç TL olarak dtizenlenecektir.
_ Eksik doİduruıan tizerinde kazınh silinti ve düzeltrıe yapılan teklifler değerlendirmeYe alınmaYacaktır.

- ivialın tiirtine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dıŞı bırakılacaktır.

- Ödemeler 90 giln içerisinde yapılacaktır.
_ Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ _ Alımlarhttp://Ğw.aeriihale.gov.trle-posta adresli Agn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan

edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitiıni Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.

- e-posta adresiniz satın aİnaya re.ili.se tiim alımlar e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.

Bitgiiçin:Adı.es:GöıMaıı.9nolukümeevlerno:3/Di},adin/AĞRI:Tel:04725112476
Faks : 0 472 51l 27 36 e-mail : diı,adindh@crrıail,com



T.C.
AĞRI veririĞi

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Diyadin Devlet Hastanesi

TEHLİKELİ ATIK BİDONU TEKNİK SARTNAMESİ

L. Zayıf noktasr olmadan emniyet sağlanmalıdır.
2.Avnıpa standartlarında Alman MAUSTER teknoloji ile üretilm§ olmalıdır.
3.Her ttirlü mala karşı korozyon mukavemetli olmalıÖr.
4.Tehlikeli maddelerin (Sülfirik asit,hidrojen peroksit,nitrik asit vs. gibi ) nakliyesi ve depolanmasrnda

uluslararası kurallara uygunluğu (IMCO ve UN - Standartları)
S.Çok adet üst üste istifleme kapasitesi, stoklama ve nakliye sırasrnda yülsek emniyete sÜip olmalıdır.
6.Mukavemetli ve srzdırmaz yapıda olmalıdır.
,'.i(o!ay temideme imkanı olmalıdrı.
8.LTzııı hizmet ömrü olmüör.
9.Devamlr ve yüksek kalite standartlanna göre üretilmiş olmalıdır.
lO.Konteynıra maksim,ım yükleme imkanı olmalıdır.
ll.Konulan m.imülün orijinalliğini koruyan mühür kapak olmalıdır.
l2.y::;],sek dansiteli polietilenden, tek işlemde, tek parçalı olarak şişirme teknolojisiyle imal editmiş

olmaLdrr.
l3.Slandart renk koyu mavi olmalıür.
14.Düzgün ..,aril saüı her ttirlü markalamaya ve etiketlemeye müsait olmalıdu.
15.Ürtın ile birlikte tehtikeli atık işaretlerini kapsayan sudan etkilenmeyen ve kolay hasar görmeyen

etiketı olmalıür.

Dış Çap : 398 mm

Ağız Çapı: 325 mm
Yükseklik: 6z8 mm

Kapasite:6o Litre

ve Mali
ltl!üdürı'j


