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SAĞLIK BAKA}ILIĞI

Ağn İı sağlık Müdiırlüğü
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :70167892137l
KONU ı Teklife Davet

22.04.202l

Teklif Mektubu Davet

Sağl* Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazılı ORİYGLİ FİLTRE ALIı{I işi 4734 Sayılı
Kamu İhale Kanunun22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve topİam
fiyatının 26.04.202l tarih ve saat l2:00'e kadar hastanemiz satın aIma birimine elden tesİim edilmesi yada
di}ıadindh@gmail.com adresine göndermeni zi rtcaederim.

Bilgilerinize an ederim.

İdari ve

Vedat

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayaA ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
- Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve diizeltıne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiirtine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilıneyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar httn://www.aeriihale.gov.trle-oosta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilınektedir.
_ Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

22

§ırı No Malın / İşin Adı Miktır Birimi Birim Fivatı Dptam
ı oRlNGtı FıITRE AtıMı (25 MıcRoN) 60 ADET

2 oRıNGtı FıITRE AtıMı (5 MıcRoNı 30 ADET

3 oRıNGLı FıITRE AtıMı (13 MıcRoNı 30 ADET

4 oRıNGtı FıLTRE AtlMı (1o MıcRoNı 30 ADET



E TEKNİİ( ŞARTNAMESİ

1' AVRUPA FARMoKoPisİ oiYıı-iz suYu xaı-iresiıvl aozıtıAyAcAK özeıı.irre spuıv riı_rRg
oLMALıDlR.

2. ıo lıvç uzuıvı-uĞuNDA otMA[ıDıR.
3. ı ıvıixnoıı penrexüı. TUTMA repesiresiııı serıip oLMAtlDıR.
4. s vıixnoıv panrexÜı- T,TMA rıpesiresİıve sexip otMAtlDıR.
5. ıo ıvıİrnoıv panrerÜı TuTMA repasirrsiııe sexİp oLMALıD,R
6. onİııeı.İ riprr oııııeııoıR.
7, giR ranarı açır onlııesiz eİn TARAFı oRı-lıveı.i .[MALıD,R.8' suDA BUIUNAN KUM V,B PARTEKüı-ı-enl TUTMA xapasiresiıve sıxlp oLMALıDıR.
9. cenerriĞlıvoe oeĞişrlniı.rgiLN4eı.ioin.

10. MEvcUr sisreıvıe UyuMtU oIMALıDıR.

ıı, ruxı,ir eoiı,e ıı ünüıvı-snlı'ı VE sATıcı rinıvıRıvıııv uTs -uBB KAvDı oIAMALıDıR. Bu BELGLER
rerı-ir MEKTUBU iı-e ioanrye suNuLMALıD|R.

ız, YÜrı,rıvİci rinıııeıvlN TsE 72426-t28cg tılzııırr yereRı_lı.lr geı_ceslı{t (su AR|TMAsisreıvıı,eRi içiıu) sRHip oLMALıvEiso ıgais_zo;-rör rorr _ 14oo1 2015 oHsAs18001 2007 BELGrı-rRiıvr sR'ip oLMAtlDıR 'İvv. .v.
ıs, YÜrı,eivİcİ rİnııınıvıN TıBBı cirınz sATış ıvıeRxeziyrrxi arıersi .LMALıDıR


