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Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921 516
KONU : Teklife Davet

25l0412022

Teklif Mektubu Davet

Sağl* Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazlı fo,aÇ TAşIMAARABASI ALItvıI işi 4734
Sayılı Kamu İhale kanunun 22lD maddesi kapsaınında alınacak olup; söz konusu işin I(Dv hariç birim ve
toplam fiyatının 27lMn022 tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satrn birimine elden teslim edilmesi
yada diyadindh@gmail.com adresine göndemıeni zi ie,aederim.

Bilgilerinize arz ederim.

irgoĞa
ıdari ve Mali Hizrıetler

§ırı
No

Mahn / İşin Adı Miktar Birimi Birim Fiyatı Toplım Fiyat

ı |ııçrşııııA ARABASı ı ADET

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif vernıe tarihi ve
gerekmektedir.

kadaı Satın alına birimine veya görevlilere verilmesi

- Teklifle( rakam veyayüzı ile) KDV hariç TL diDenlenecekiir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve diDeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiirüne göre IJBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
_ Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-nosta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satrn almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
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TüRKiyE IGMU HAsTANELERİ KIJRIJMU
agn İll Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sel«reterliği

Diyadin Devlet Hastanesi

Şube :70l67892
Konu : Fiyat Teklifi

BİNM FiyAr TEKtiF MEKTuBU

20l0412022

Sıra
No

MaIın / Adı Miktır Birimi
Birim Fiyatı Toplam

ı ireç TAşIMAARABASI
ı ADET

KDV Hariç Tutarlann Tarafımıza Bildirilmesi
BİLG|İçlN 0/-7251124 76 NoLU TELEFoNDAN DAHİLİ 1262YEULAşıN
Fax : 0472 5ll 20 66- 5l l 27 36
ENGİN YILDZ:05 0661137 u
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Hastane İlaç Taşıma Arabası TEKNİK ŞARINAMESİ

l.Ürtlntln tamamı galvanize edilıniş transmisyon demirinden imal edilmiş olmalıdır.
z.ürtlntln her iki tarafında itme kolu bulunmalıdır.
l.Ürtlnde 4 adet360 derece hareket edebilen ses ve izyapmayan bilyalı tekerlek
bulunmalıdır
4.Ürtlntln sepet ölçüsü 50x8Ox5l cm (+/-t0 cm) olmalıdır.
5.Tekerlekli sepet ytlksekliği 7l cm (+/-l0 cm) olmalıdır.
6.Urilniln itme kulbu yüksekli$i 92 cm (+/- l0 cm) olmalıdır.
Z.Ürtln azanıi 250 kg taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
g.Ürtln evrak taşıma,malzemetaşıma,ecza depoları ve hastane içi sarf malzeme
transferinde kul lanı lmak tizere tasarlanmış olmalıdır.
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