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Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı TIJZ TABLET ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanunun 22lD maddesi kapsamında aluıacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının
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Malın / İşin Adı Miktar Birimi Birim Fivatl Tdplam Fiyat

50 ToRBA1 TUz TABLET ALlMl

satın alma birimine e teslim edi|mesi vada
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NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alrna birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve diizeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mekfubu ile numune de sunulacaktır.
_ _ Ahmlar htto://www.agriihale.qov.trle-posta adresli Ağn Valiliği İtıale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
_ Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satn almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektediı

2410212023 tarih ve saat l2:00'a kadaı hastanemiz
diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgi|erinize arz ederim.
I
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KODU:393330
TUZ TABLET TEKNiK ŞARTNAMESİ

'l. Tuz tablet halinde ve numuneye uygun olmalıdır.
2. Tuz beyaz, inci, kristal yapıda olmaIıdır.
3. Tuz25 kg'lık ağzı dikili temiz nem yapmayan torbalarda olmalıdır.
4, Su arıtım sisteminin rejenerasyonunda ku|lanılabilir olmalıdır.
5- Tuzun içeriğinde reçjne, filtre ve membranları olumsuz yönde etkileyecek yabancl

maddeler olmamalldlr.
6. Rutubet en çok (% mlm) 0.02 olmalıdır.
7. Sodyum klorür en az (o/o mlm) 99.85 olmalıdır.(% 99,85 saflıkta olmalıdır.)
8. Sülfat en çok (% m/m) 0.0'15 olmalıdır.
9. Kalsiyum en çok (% m/m) 0.008 o|malıdır.
10. Magnezyum en çok (%m/m) 0.007 olmalıdır.
,1 

1. Demir en çok (mg/kg) 0,14 olmalıdlr.
12. Alüminyum en çok (mg/kg) 0.2 olmalıdır.
13. Suda çözünmeyen madde en çok (%m/m) 0.006 olmalıdır.
14. Tuz tabletler suda erime esnasında tortu çokelti ve çamur bırakmamalıdır.
15, Tabletler hemen suda erimeyecek, erime süresi 20-24 saat olmalıdır.
16. lstekliler, Teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara

uygunluğunu teyit etınek amacıyla numunelerini (ihale tarihinden itibaren
S(beş) gün açerisinde), varsa ayrınüh teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglarl
ve benzeri tanltlm materyallerini vereceklerdir.

l7. Raf ömrünü tamamlamasına 3 ay kalan malzeme, kullanıcı bölüm tarafından
önceden haber verilerek, ilgili firma tarafından fiyat farkı aranmadan aynı
miktarda ve daha uzun ömürlü olan malzeme ile değiştirilecektir.
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