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Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921857
KONU ı Teklife Davet

2010712022

Teklif Mektubu Davet

Sağl* Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazıh ÜÇlÜ PLA§TİK AYRIşIM ATIK
KOVASIALIMI işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu
iŞin KDV hariç birim ve toplam fıyatının 2210712022 tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma
birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermeniziicaederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Sıra
No

Malın / İşln lOı Miktar Birimi Birim Fiyatı Toplam Fiyıt

ı Üçlü PlastikAynşım Atık Kovası 5 ADET

tIYGIJNDUR

idari ve

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayaA ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
- Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve düzeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacalüiır.
- Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
_ Numune istenildiği akdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.acıriihale.gov.tr/e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilınektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta iDerinden de ilan edilınektedir.



T.c.
AĞRI vaıiı,iĞi

Ağn İl sağlık Müdtırlüğü
Ağn Diyadin Devlet Hastanesi

üçı,ü presrix eynışıııı erıx rovesı rnrıııir şenrxeı,ınsi

l-Yanmaz ve Kınlmaz özelikte plasük tabanlı peddlı ve köşeli olmüdu.
2-Evsel auk, tıbbi auk ve geri dönüşiim olarak üçlü şekilde hazırlanmalıdu.
3-Gövde siyah renkli evsel auk ünitesi 80 lt,
Gövde maü renkli geri dönüşüm auk 80lt
Gövde tunıncu renkli ubbi auk 80lt
Ürtln toplam kapasitesi 240 |tolmalıdır.
4-Ürun el değmeden açılabilir pedallı olmalıür.
S-Üruntln ana gövdesi yüksek yoğunluklu polieülen hammaddeden imal edilmiştir.
6-Taban krsmında 4 adet güdü tekerliği olmüdır.
7-Üriln nakliyesi firmaya ait olmalıdır.
8_Ürtıntin üzerinde soyulmaya yırulmaya dayanıklı "EVSELA[IK'"TIBBİA[IK" VE "GERİ
DÖMJŞÜM ATIK' yazısı ve amblemi olmalıdır.
g. Ürtlnler gönderilmeden tarafımıza örneklerinin fotograflan ve öl$i bilgileri gönderilmelidir.


