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Teklif Mektubu Davet
SAĞLIĞI VE GtIVENLİĞİXE İl,İŞXİX
GtIvENtiĞi KI]RI]L KARAR DEFTER

Sağlık-Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıjla cinsi ve olrltut, yazıh İŞ

TE§piT vg öunni DEFTERİ ir,n iş sAĞLIĞI vE
ALIlVtr işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22ID maddesi
KDV hariç birim ve toplam fiyatının

kapsamında alınacak olup; söz konusu işin

06.05.2020 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine
elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermeniziica ederim.

Bilgilerinize aız ederim.
iaarl
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NOTLAR:

-Tekliflerin en geç son teklif verırıe tarihi ve saatine kadar Satn alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekrnektedir.

Teklifle( rakam veyayazı ile) KDV hariç TL olarak dtizenlenecektir.
Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve dtlzeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
-

_

- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.

- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ _

Alımlar http://www.acriihale.gov.trle-posta

adresli Ağrı Valiliği İhale YOnetim Sisteminden de ilan

edilmektedir.
_

Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.

e_posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de.ilan edilmektedir.

DiYAD|N DEVIET HASTANESı B§HEKlMtlK MAKAMrNA

iş

sağlığı ve güvenliği kanunu uyarınca Hastanemizde çahşan sürekli işçi
personellerin çalışmalarında kullanılmak üzere aşağıda teknik şartnamesi sunulan 5 Adet "Tespit ve
öneri defteri" ile 1Adet "Kurul Karar defteri " allml yap|lmas| gerekmektedir;04/05/2020

6331 sayılı

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

TEXN|K ŞARTNAME

1lş sAĞtĞl

VE GüVENtıĞlNE

ıtiş(lııı rtspir vt öıuıRl DEFrER|(9ADE0

l-Defter 50 asıl sayfa ve her asıl sayfaya ait iki kopya nüshadan oluşmahdır.
2_kopyall her sayfasının alt klsmlnda iş güvenliği uzmanl,işyeri hekimi ve işveren yazılı olmalı
3-Kopyah her sayfanın sağ üst kısmInda sayfa no,tarih,ve saat k|sımları yazıh olmah,

4-Defterin ilk sayfaslnda işkur Veya noterle.ce onaylanabilmesi içİn onay yazısının olduğu klslm olmah
5-defterin ikinci sayfasında işyerinin,işverenin,işyeri hekiminin ve
yazabileceği kısım olmalı.

iş

güvenliği uzmanInın bilgilerini

2Jş sAĞtığ vE GüVENtlĞl KuRULU KARAR DEFtERi(1 ADET)
ı-Defter 50 asll sayfa ve her asıl sayfaya ait iki kopya nüshadan o|uşmalıdır.
2_Kopyalt her sayfasının alt k|smında iş güvenliği uzmanı,işyeri hekimi , işveren/iŞveren vekili,sivil
gibi
savunma uzmanı,insan kaynakları/mali işler idari işler yetkilisi,çahşan temsilcisi,formen/ustabaŞl

ımzalann atllabileceği isim Ve kısımları yazılı olmalı
3- kopyah her sayfanın sağ üst kısmında karar no,iş yerinin adl ve ünvanl sayfa no,tarih,ve saat

kısımları yazılı olmalı.

4-defterin ikinci sayfaslnda işyerinin,işVerenin,işyeri hekiminin ve iş güvenliği uzmanlnln bil8ilerini
yazabileceği klslm olmall.

Not:Allnacak olan defterlerİn numunesİne kurumumuzun ilgİlİ bİrimı kontrol eüikten sonra allml

yapllacaktr.
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