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Ağn İı Sağl* Müdürlüğü
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921413
KONU : Teklife Davet

20.05.202l

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazılıTEMİltrLLİK MALZEME§İ ALIMI işi 4734
Sayıh Kamu İhale Kanunın22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve
toplam fıyahnın 24l05l202l tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi
yada diyadindh@gmail.com adresine göndermeni zi rİca ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

il,goĞa

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme arihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakanı veyayazı ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
_ Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve dtizeltıne yapılan teklifler değerlendirmeye aluımayacaktır.
_ Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacakiır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
_ Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agıriihale.gov.trle-oosta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
-Alun konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e-posta adresiniz satın almaya verilirse ttim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
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Birimi Birim Fivatı§ırı No Malın / İşin Adı Miktar / Toplam
ı50 Kotıı DİSPENSER HAVIU AUMİ

2 TUVAIET KAĞİDİ AUMİ 15(x) ADET



TEKNİı< şaRTNAME

OİSPPNSER HAVLU
l-Beyaz renkli ve çift katlı olmalıdır
2-Ebatları2L*22 cm olmalı ve her kolide 12 paket olmalıör
3-Paket içi adedi en az 200 adet olmalı ve her paket 300 ile
320 gr iırası olmalıdır
4-Yüksek kalitede su emici özelliği olmalıdır
5-o/o 100 selülözde imal eülmiş olmalı yumuşak ve emici
özelliği yüksek olmalıdır
6-Perforesiz, baskısız ve parfümsüz olmalıür
7-Kurumumuzda bulunan aparatlara uyumlu olmalıdır
B-Numune üzerinden değerlendirme yapılacakur.Numunesi
uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı
bırakılacaktrr.

TUVALETKAĞİOİ
1- Rulo uzunluğu 1B.00+1m olmalrdır.
2- En az çift katlı ve o/ol00 selülozdan tiretilmiş olmalıdrr.
3-Ürtlnün eni en az 10 cm olmalıdır.
+- Ürtın parfümsüz olmalı ve sağlığa zararlı maddeler
içermemelidir.
5- Su emiciliği yüksek olmalrür.
6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktrr.Numunesi
uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı
bırakılacakur
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