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KONU ı Teklife Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan
İhale Kanunın 22/D maddesi
fiyatının 2910412022 tarih ve
diyadi ndh@ gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

T.C
AĞRI VALİLİĞİ

AĞRI ir seĞıır MüDüRLüĞü
Diyadin Devlet Hastanesi

2710412022

Teklif Mektubu Davet

aşağıda cinsi ve miktarı yazılı TABLETTaZALIIUI işi 4Ba Sayılı Kamu
kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam

saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma birim elden teslim edilmesi yada

irgoĞa
ve Mali Hizrrıetler

§ırı
No

Malın / Adı Miktır Birimi Birim Fiyatı Toplam Fiyat

ı TABLETTUZAUM| ırc ToRBA

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

kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi

- Teklifle( rakam veyayaa ile) KDV hariç TL olarak diDenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın $rllry göre UBB Kodu ve SUTKodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dşı bırakılacaktır.
- Odemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mekfubu ile numune de sunulacaktır.
- -Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
, e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilrnektedir.
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KODU: 393330
TUZ TABLET TEKNİK ŞARTNAMESİ

Tuz tablet halinde ve numuneye uygun olmalıdır.
Tuz beyaz, inci, kristal yapıda olmalıdır.
Tuz25 kg'lık ağzı d|kilitemiz nem yapmayan torbalarda olmalıdır.
Su arıtım sisteminln ğenerasyonunda kullanılabilir olmatıdır.
Tuzun iÇeriğinde reçine, filtre ve membranları olumsuz yönde etkileyecek yabancı
maddeler olmamalıdır.

6. Rutubet en çok (% m/m) 0.02 olmalıdır.
7. Sodyum klorür en az (o/o mlm) 99.85 olmalıdır.(% 99,85 saflıkta otmalıdır.)
8. Sülfat en çok (Vo mlm| 0.015 olmalıdır.
9. Kalsiyum en çok (% m/m) 0.008 olmalıdır.
10. Magnezyum en çok (%m/m) 0.007 olmalıdır.
11. Demir en çok (mgftg) 0.14 olmalıdır.
12. Alüminyum en çok (mgftg) 0.2 olmalıdır.
13. Suda çözünmeyen madde en çok (o/omlm| 0.006 olmatıdır.
14.Tuz tabletler suda erime esnasında tortu çökeltive çamur bırakmamatıdır.
15. Tableier hemen suda erimeyecek, erime süresi 20-24 saat otmalıdır.
16.lstektiter, Tektif editen mİlzemenin ihate dokümanında betirtiten şartlara

uygunluğunu teyİt etmek amacıyla numunelerini (lhate tarihinden itibaren
s(beş) gün lçerislnde), vansa aynntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglan
ve benzeri tanıtım materyallerini vereceklerdir.

17. Raf ömrünü tamamlamasına 3 ay kalan malzeme, kuttanıcı bölüm taratndan
önceden haber verilerek, ilgili firma tarafından fiyat farkı aranmadan aynı
miktarda ve daha uzun ömürlü olan malzeme ile değiştirilecektir.
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