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Agn İı Sağlık Müdtırıüğü
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :70167892l ll42
KONU ı Teklife Davet

21.12.202l

Teklif Mektubu Davet

Sağl* Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazıh fo,eçLAMA ıt'zııırt ALIMI işi 4734
Sayılı Kamu İhale Kanunıxı 22|D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç bİrim ve
toplam fiyahnın 24ll2l202l tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilınesi
yada di},,ad indh@ernail.com adresine göndernıenizi rica ederim.

LIYGIJNDUR
ll2l202l

İOarl Ve Müdürü

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alına birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakaın vey^yaA ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
- Eksik doldurulan iDerinde kazıntı silinti ve diizeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacakiır.
- Malın tiiriine göre [JBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Odemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mekfubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.aeriihale.gov.trle-pıosta adresli ASı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaklır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

Sırı No Matın / İşin Adı Miktır Birimi Birim
Fivatı

Toplam

ı lııçrııvıı HlzMETAuMı 12 AY
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l-Kapalı alaalar

Aylık ilaçlamada görevlı klşiye faaliyet raporu bırakmak zorundadıı:.
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