
T.C.
A Ğ R I VA LİLİĞ İ 

A ğrı İl Sağlık  M üdürlüğü  

Patnos D ev le t H astanesi

12.01.2022
Sayı: ^
Konu: Fiyat Teklifi

S a y ın .....................................................................................................................................

H astanem izde kullanılm ak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birim i belirtilen  5 K alem  m al/ h izm et 47 3 4  

Sayılı K .İ.K  'nun 22 /d  m addesine göre alım ı yapılacaktır. İlg ili alım a ilişk in  K D V  hariç birim fiyatın ızı yazılı ve  

tasdikli olarak 1 8 .01 .2022  günü saat 14:00’e Satın A lm a B irim ine patnosdh@ hotm ail.com  A dresine  

gönderilm esi/teslim  ed ilm esi hususunda;

G ereğini rica ederim

Y A  
şler Müdürü

İH T İY A Ç  L İS T E S İ
S .N o M a lz e m e  A d ı M ik ta r B irim i B irim  F iy a tı T o p la m T u ta r

1 KLİMA SANTRALİ BATARYASI (180.000 KW) 3 Adet
2 125 LİK KÜRESEL V ANA DN16 8 Adet
3 592.592.45 K ASET FİLTRE 50 Adet
4 490.592.45 K ASET FİLTRE 28 Adet
5 292.592.45 KASET FİLTRE 30 Adet

Son T eklif Verme Tarihi: 18.01.2022 g ü n ü  saa t 14:00’e T eklif Verme gün ve saatine göre fax/m ail ile gönderilebilecek asılları 
elden yada kargo/posta yolu ile teslim  edilmelidir.
1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- M al/ Hizm et ve Yapım  işlerinde gerekli tüm  nakliye işlemleri yüklenici firm a tarafından karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanm a suretiyle fesat karıştıranların tespit edilm esi halinde yine 4734 sayılı Kİ 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-M alzem e teslim inde teklifte belirtilen kalite ve m arka esas alınacak, benzer, m uadili vb. M alzem eler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla m alzem e için te lif  gönderilm iş ise her kalem malzeme için tek lif fiyatı yazılacak, eksik teklifler 
değerlendirilmeyecek, değerlendirm e tüm  m alzem enin toplam  bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim  edilm eye teklifler değerlendirm eye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm  şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firm a alım ına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada m alzem enin barkot num arası ile Sut kodunun belirtecektir.
9-Tedarikçi firma bunların Sut hüküm leri doğrultusunda doğru eşleştirilm iş olm asından sorum ludur. Geri ödem e kurum u barkot 
ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TİTUBB kayıtlarının esas alm adığından, hastanem iz idaresi de bu kayıtları esas 
almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşm ediğini tespit ederek geri ödeme 
yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firm aya rükû edilecektir.
10- Yukarıdaki malzeme veya m alzem elere tek lif veren firm alar verilen tek lif kalem lerine istinaden Num une gönderilmesi 
zorundadır. Gönderilm eyen N um unelerin tek lif fiyatları değerlendirm e dışı bırakılacaktır.
11-İdarem iz en düşük fiyat kabul etm e zorunda olm ayıp malzeme seçim inde verim lilik kalite m alzem enin nevine göre satış 
sonrası hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.
12-M arka ve teslim at süresi belirtilecektir.
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13-Teknik şartnam e ekte o lup  şartnam e uygun  o lm ayan  tek lif le r değerlend irm e dışı tu tu lacak tır.

Not: 1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilm esi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-M uayene kabul birim i dışındaki teslim atlarda oluşan sorum luluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRM A-KAŞE
İMZA
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KLİMA SANTRALLERİ ISITMA BATARYA, VANA VE FİLTRE ŞARTNAMESİ

1 Isıtma bataryaları klima santrallerine uyumlu olacaktır.

2 Ölçü ve ebatları klima santrallerinin iç çerçevelerine uygun olacaktır.

3 Bataryalar yerlerine yüklenicifirma tarafından monte edilecektir.

4 Vanalar DN 16 olup, flanşlara uygun olacaktır.

.5 Vanalarküreselvanaolacaktır.

6 Montaj ve demontajlarıyüklenici firma tarafından yapılacaktır.

7 Filtreler ebatlara uygun olacaktır..

8 Filtreler Galvaniz çerçeveli olacaktır.

9 Filtreler torlu olacaktır.


