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Ağn İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sel«eterliği

Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921667
KONU : Teklife Davet

02ll2l20l9

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı FOTOMErnİr SERBEST KLOR
VE pH Örçnn cİHAz| ALIMI işi aB4 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22[D maddesi kapsamında alınacak
olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 05ll2l20l9 tarih ve saat l2:00'e kadar
hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi
rica ederim.

Bilgilerinize aız ederim.
irgoĞe

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayüzıile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
_ Eksik doldurulan iizerinde l<azıntı silinti ve düzeltrıe yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacalııtır.

- Malın tiiriine 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.
_ - Alımlar http://www.agiihale.gov.trle-posta adresli Ağn 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.
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Ağrı İl Sağlık Müd{ırlüğü
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FOTOMETRİK SERBEST KLOR VE PH Öİ,Çgn CIİIAZTEKNİK ŞARTNAMESİ

l. Cihazölçiimlerini fotometrik yöntem ile yapabilmelidir.

2. Cilnzsudaki serbest klor ve Ph değerini ölçmelidir.

3. Cihazpratik kullanıma satıip olmalıdır.

4. Cibazgözle görülebilir ölçiim yapılabilmeye sa}ıip olmalıdır.

5. Cihazserbest klor ölçiimiinü enaz0-5 ppm aralığında 0.1 ppm hassasiyetle ve Ph 6.5-

9.5 aralığında ölçiim yapabilmelidir.

6. Deney tiipü yuvası stı/ çözücü kimyasallara kaışı dayanıklı ve su geçirmez olmalıdır.

7. Cihazın 2yıl garantisi bulunmalıdır.

8. Cihaz CE belgesine sa}ıip olmalıdır. ( CE EN50081-1, EN 50082-2 standartlanna
salıip olması tercih sebebidir).

g. Cihazın yanrnda 15 ml ortotolidin solüsyonu ve Ph indikatörü verilmelidir.

l0. Ortotolidin soliisyanlarırun Mildiirlüğtlmüze teslim edildiği tarihten itibaren eı az 22

ay son kullanma ömrtl olmalıdır.

l l. Cihaz elekironik olmamalıdır.


