
T.C.
AĞRI VALİLİĞİ 

Ağrı İl Sağlık M üdürlüğü 
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

16.03.2022

Sayı: ^ 2  7*»
Konu: ECZANE 1 KALEM  İLAÇ ALIM I

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, m iktarı ve özellikleri yazılı m alzem elerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Tem in U sulü ile yapılacaktır. Söz K onusu alım  için KDV hariç birim  fiyat 
tekliflerinizi TL üzerinden 21.03.2022 saat: 11:00 'a kadar pam osdh@ hotm ail.com  adresine ivedi olarak gönderm eniz hususunda; 
Gereğini rica ederim. n

İdari ve M ö m Ş Îef Müdürü 

İHTİYAÇ LİSTESİ \\ \ _______________

S. No Malzeme Adı Sut
Kodu

UBB Miktar Birimi Birim Fiyatı ToplamTutar

1
Diklofenak sodyum  75 mg/3 mİ IM 
Ampul

7000 A det

Genel Toplam

T eklif Eden 
.../.../2022

Kişi /  Oda / F irm anın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İm za

Ek : Teknik Şartname 
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
• M alzem eler siparişten sonra H astanem iz Am barına mesai saatleri içerisinde A m bar Teslim i olarak teslim  edilecektir.
• M alzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilm esi için idarenin talep etm esi durum unda num une verilecektir.
• A lternatif T eklif Kabul edilm eyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• T eklif edilen malzem elerin “T.C .İlaç ve Tıbbi Cihaz U lusal Bilgi Bankası” na kaydedilerek onaylanm ış ürün num arası (barkod) 
olmalıdır.
• T eklif edilen ürünlerin onaylanm ış ürün num arası (barkodu) liste halinde verilm elidir. A ksi takdirde değerlendirilm eyecektir.
• İdare, M uayene ve Kabul kom isyonunca Kabul Raporu düzenlenm esinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 
gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödem eyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Num arası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kurum a ulaştırılm ayan M al /H izm etin ödem esi yapılm ayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı M ahkem eleri ve İcra D aireleri Yetkilidir.
• T eklif veren Firm a/Firm alar yukarıdaki m addeleri kabul etmiş sayılır.
• A lanlarım ız kısmi teklife açıktır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS D EVLET HA STANESİ Tlf: Fax: e_mail: H ız.M EH M ET SENA ULAŞ Dahili:
S ay fa  1

mailto:pamosdh@hotmail.com


TUTANAKTIR

Aşağıda talep numarası verilen malzemenin tedarik problemi olması nedeniyle hastanemize acil 
ihtiyacı vardır. İşleyişin aksamaması için alınması gerekmektedir. 15.03.2022

Talep No: 2371

t KÖK
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