
T.C.
AĞRI VALİLİĞİ 

Ağrı İl Sağ lık  Müdürlüğü 
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

02.08.2022
Sayı: ■/ 9 £
Konu: TAM PANEL RENKLİ RİBON ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağ ıda cinsi, miktarı ve özellik leri yaz ılı m alzem elerin alım ı 4734 say ılı Kamu İhale 
Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yap ılacaktır. Söz Konusu alım  için KDV hariç birim  fiyat 
tekliflerin izi TL üzerinden 08.08.2022 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi o larak göndermeniz hususunda; 
Gereğini rica ederim.

T ek lif Eden 
.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya T icaret Ünvanı - Kaşe/İmza

E k : Teknik Şartname 
Satınalmamn Y apılacağı B irim :

• Teklifler yaln ızca mail yo lu y la  kabul edilecektir.
• M alzem eler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslim i o larak teslim  edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilm esi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• A lternatif T ek lif Kabul ed ilm eyecektir
• Teklifler Birim  Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• T ek lif edilen malzemelerin “T .C .İlaç ve Tıbbi Cihaz U lusal B ilgi Bankası” na kaydedilerek onaylanm ış ürün numarası (barkod) 
olmalıdır.
• T ek lif edilen ürünlerin onaylanm ış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilm elid ir. A ksi takdirde değerlendirilm eyecektir.
• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklen icin in  yaz ılı talebi üzerine en geç 180 
gün içinde Y üklen iciye veya  vek iline ödem eyi yapacaktır.
• Firma veya B ayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılm ayan Mal /Hizmetin ödemesi yap ılm ayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı M ahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilid ir.
• T ek lif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş say ılır.
• A lan larım ız kısm i teklife açıktır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ Tlf: Fax: e m ail: Hız.MEHMET U LAŞ Dahili:
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EVOLIS PRIMACY TAM PANEL RENKLİ RİBON

R5F008EAA ŞARTNAME

1. Ribon ile CR80 standartlarında PVC ve PVC bileşenli kartlara baskı yapabilmeli.
2. Termal baskı tekniğine uygun olmalı.
3. Evolis Primacy kart yazıcısında kullanılabilmeli.
4. YMCKO Hıgh Trust ribon YMCKO olarak 5 tam panel bulunmalı.
5. Tek yüze 300 renkli baskı yapabilmeli.
6. Orijinal olmalı ve orijinal kutusunda gönderilmeli.
7. Fabrikasyon hatalarına karşı 12 ay garantili olmalı.
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