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Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921724
KONU : Teklife Davet
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Teklif Mektubu Davet

Sağl* Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazıh KİLİTLİ ŞEFFAF POŞET ALIMI işi 4734
Saylı Kamu İhale Kanunun 22ID maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve
toplam fiyahnın 2611212019 tarih ve saat 12:00'e kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi
yada diyadindh@errıail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

idari

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilınesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayazı ile) KDV hariç TL olarak dtizenlenecektir.
- Eksik doldurulan tDerinde kazıntı silinti ve diizeltne yapılan teklifler değerlendirmeye ahnmayacaktır.
_ Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacalııtır.
- Ödemeler 90 giln içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ - Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilnektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmeltedir.

Sırı No Malın / İsin Adı lüfftm Birimi Birim Fivatı Tonlam
1 xlı.lrı.lşEFFAF poşET AtıMı 30xırc cM lfım ADET

lfıIln ADET2 rlı.lrı.lşEFFAF poşET AtıMı 10x 8 cM

3 rlı.irı.i şEFFAF poşET ALıMı 14x 20 cM rİm AD.i]
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A. KONUı Ağrı Diyadin Devlet Hastanesi'nin ihtiyacı olan kilitli şeffaf poşet teknik özelliklerini ve
alımını ilgilendiren hususları kapsamaktadır.

B. KİLiTLİ ŞEFFAF POŞET GENEL ŞARTIAR

l.Şefhf ve kalınlığı 35 mikron(fl) olmalıdır.
2.1açların içine konulması için kullanılacaktır.
3.Poşet elle tamamen kilitlenebilecek mekanizmaya sahip olmalıdır
4.Kolay delinmez ve yırhlmaz özellikte olmalıdır.
5.Poşet yüzey|eri düz pürüzsüz olmalı, üretim hataları içermemelidir.
6.Kenarlarında, kesim yerlerinde çapak olmamalıdır.
7.Kilitli poşetlerin kilitleri kolay açılır kapanır olmahdır.
8.Boyutları 30x4Ocm, 10x8 cm, 14x2Ocm ölçülerinde olmalıdır.
9.Nu munesi denenerek alınacakhr.
10.Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. Torbalar Gıda Tarım ve Hayvancı|ık Bakanlığı 'mn izni ile sağlık normlarına uygun olarak
üretilmiş olmalıdır.
12. Kilitli torbaIar 100 lük poşetler içinde olmalıdır.

C. KABULVE MUAYENE
1. Poşeün muayene ve kabulü hastanemiz Muayene ve Kabul Komisyonu'nca yapılacaktır.
2. Muayene sırasında firma yetkileri mutlaka bulunacalç muayene komisyonu cihazın şartnameye
uygunluğu hakkında ikna edilinceye kadar deneme kullanımı yapılacakhr.
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