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Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921730
KONU : Teklife Davet

l6l0612022

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı NST KAĞDI@DAN F3)ALIMI işi 4734
Sayıh Kamu İhale Kanunın22ID maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve
toplam fıyatının 2010612022 tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz
yada di}ıadindh@email.com adresine göndermeni zi rica ederim.

Bilgilerinize aız ederim.

satın alma

ıdari ve Mali Hiaııetler

teslim edilmesi

Sıra
No

Malın / İşin Adı Miktır Birimi Birim Fiyatı Toplam Fiyıt

ı NsT KAĞıDı(110mm eninde 9Omm genİşlik) 50 ADET

2 Nsr KAĞıDı(15Omm enİnde 9Omm genişlİk) 2oo ADET

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve
gerekme}iedir.

kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi

- Teklifle( rakam veyayazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecekiir.
_ Eksik doldurulan ilzerinde kazıntı silinti ve düzeltnıe yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacakiır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacakiır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacakhr.
_ _ Alımlar http://www.aeriihale.gov.trle-posta adresli Ağı 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 tizerinden de ilan edilmektedir.
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Dlyadin Devlet Hastanesl

NsT t(AĞıDı (EDAN F 3} TEKNİK şARTNAMES|

l-NsT KAĞıDı rı.iıtiĞlıvılzoE KuLIANııAN EDAN MARKA NsT clHAzıııı glnrgiR uyuMLu oLMALıDıR.

2_NsT xaĞıoııı öı-çüı-enl 11Omm Eııiııoe goMM e rıılşı-lĞlıuDE VE 15o YAPRAKLı oLACAKTıR.

3-AMBAıAJıN üZER|NDE ünürıürı ADı,uBB BARKoDU BELiRTlLMEı-ioin.

4_NsT xeĞıoı nı|ı.iıvıırnix BAsKıu TERMAI ı<aĞıroııı ünrriı-ıvıiş oLMALıDıR.

s_rexılr eolı.eıı xıĞır ısıyA DuyARu oIMALıDıR.

o_rExür eo|ı.rıı xeğnrlrugB KAvDı oLMALıDıR.

7_NsT ı<eĞıoı 1 pAKETDE 15o yApRAK oLMALıDıR..

a_rExı_lr rolırıı xnĞır KULIANılAcAx clrıazıı,ı TERMAL KAFAsıNAZARARvenıvıeıvıtı-ioln.

g_rlnrtıı 2 ADET ııuıvıuı{gyl iı-aiı-l giniiüoeıt clxızn uycuııı.uĞu TEsT rolı-oirrrıı soNRA rçsı-lııı
eogcExrlR.

10.Kağıt Z katlı olma|ıdır.
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Dlyadln Devlet Hastanesi

NsT KAĞıDı (EDAN F 3ı TEKN|K şınrı,ıerıırs|

1-NsT KAĞıDı KtlNlĞlMlzDE KuLı.ANıIAN EDAN MARKA NsT clHAztııı glnrgln uyuMlu oLMALıDıR.

2-NsT KAĞıDıN öıçülrn| 15Omm erulnoe 9oMM e rı,ılşı-lĞiııDE vE 15o vAıRAKLı oıAcAKTıR.

3-AMBAIAJ ı ıı üzenl ı,ı oe ü nü ıı ü ıı ADı, U BB BARKoDu geı-l nrl Lrü eı-l ol n.

4-NsT rıĞıoı ıvı!ı-lıııErnlr BASKıtlTERMAL rıĞıroeı,ı ünerlı_ıvıişoLMALıDıR.

çrErı-l p eoi ırıı xıĞ ır ıSıyA DuyARLı oLMALı DıR.

çrerıj r eol ı.e u xaĞ ır rlru gB ı<eyDl oLM ALı Dı R.

7-Nsr xıĞıoı 1 pAKETDE ı5o yApRAK oLMALıDıR..

e-rerı-lp eolıgıı xeĞır KuLIANıtAcex cixezııı TERMAI ıGFAsıNA ZARAR venıvıeıvıeı-ioln.

g-rlnıvın 2 ADET ııuıvıuııwl lı-alı.l glnlıüorıı clxıze uveuııı-uĞu TEsT eoiı.oiıcreıı soNRA rEsı-lııı
eorcrrrln.

10.Kağıt Z katlı olmalıdır.
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