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Ağn İı Sağl* Müdtırıüğü
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :7016789214ll
KONU : Teklife Davet

20.05.202l

Teklif Mektubu Davet

Sağl* Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazılı TABLETTUZ ALIMI işi4734 Sayılı Kamu
İhale Kanunın 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toptam
fiyatının 2ll05l202l tarih ve saat l6:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada
diyadindh@gmail.com adresine göndermeni zi rica ederim.

Bilgilerinize aız ederim.

Mehmet
ıdari ve Mali Müdilril

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayazı ile) KDV hariç TL olarak dtizenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alurmayacaktır.
- Malın tilriine 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 httn://www.agriihale.gov.trle-oosta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilınektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağl* Tesisimizde ücretsiz yapılacaklır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

Sırı No Malın / İsin Adı Mikter Birimi Birim
ı TABIETTUZAUMİ 50 ToRBA

Toilam



KODU: 393330
TUZ TABLET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tuz tablet halinde ve numuneye uygun olmatıdır.
?. Tuz beyaz, inci, kristalyapıda olmİİOır.
9 Tuz25 kg'lık ağzı dikiliiem|z nem yapmayan torbatarda otmatıdır.4. su arıtım sisteminin ğenerasyonJnda kJtlanılabilir otmalıdır.5, Tuzun iÇerİğinde reÇine, filtre ve membrantarı otumsuz yönde etkileyecek yabancımaddelerolmamalıdır. - ' -'---

9. Rutubet en çok (o/o mlm| 0.02 otmalıdır.
L SodYum klorür.en a7 (% m/m) 99.85. o|matıdır.(% 99,85 saflıkta olmalıdır.)
9. Sülfat en çok (o/o mlm| 0.015 otmatıdır.
9. Kalsiyum en çok (o/o mlm\ 0.008 o|malıdır.
10. Magnezyum en çok (o/om,lm) 0.007 olmatıdır.
11. Demir en çok (mg/kg) 0.14 otmalıdır.
12. Alüminyum en çok (mg/kg) 0.2 otma|ıdır.

19.§rOı çözünmeyen madde en çok (%mlm) 0.006 olmatıdır.
14.Tuz tabletler suda erime esnaİındİ tortu (nkeltive çİmur bırakmamatıdır.
15. Tabletler hemen suda erimeyecek, erime iuresi zo:üsaat olmalıdır. 

-
16.|stekliler, Teklİf edilen mİlzem'enin ihale dokümanında belirtilen şart|arauYgunluğunu teYİt etmek amacıyta numuneterini (ihate t"rıı,ınİİn itibaren

s(b.eŞ) gün iÇerisinde), vaşa ayrıntılı teknik_bilgilerİnin y; ,ad;ğ; İahıogıanve benzeri tanıtım materyallerint verecekterdir. -
17. Raf ömrünü tamamtamasına 3 ay katan matzeme, kuttanıcı bötüm tarafındanönceden haber verilerek, ilgili firma tarafından fiyat farkı ,rjnrİo"n ainimiktarda ve daha uzun ömürlü otan malzeme ile oe'ğıştırııec"İuİ. -'

rr


