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Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921495
KONU : Teklife Davet

30.09.2020

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı NARKOTİK »Or,^Anl ALIMI işi 4734

Sayıh Kamu İhale Kanunın22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve
toplam fıyatının O2.I0.202O tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi
yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizı rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

irgoĞe
idari ve Müdürü

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadaı Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi

gerekmektedir.
_- Teklifle( rakam veyayaü:zl ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
- Eksik doİdurulan tızerİnde kazıntı silinti ve düzeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmaYacaktrr.

- Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dıŞı bırakılacaktır.

- Ödemeler 90 giln içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenİldigi takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ -Alımlarhttp://*w.acriihale.gov.trle-posta adresliAğnValiliği İhaleYönetim 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.

ToplamBirimi BirimMiktarMahn / AdıSırı
No

filrKrü]2NARKOTİK DOLABİ ALİMİ1



T.C.
VALİLİĞİ

Müdürlüğil
Ağn Devlet Hastaııesi

1. Dolap iki kapaktı olmalrdır beyaz olmalrdır.
2. Dolabın her iki kapağında kilit olmalı ve rahat kullanılmalıdır.
3. Dolap fabrikasyon hatalanna 2(iki) yıl garantili olnalıdır.
4. TSE HizmetYeri yeterlilik
5. CE Belgeli olmaldıır.
6. ISO 13485-2003 Kalite belgesi
7. Dolabın her iki kapağında mevcut olmalıdır.
8. Ana gövde sağlam saçtan olmalıdır.
9. Yükseklik 50 cm, boy 60 cm, 20 cm boyutlannda olmalıdır.
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