
T.C
AĞR] VALiLiĞi

AĞRI iL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921283
KONU : Teklife Davet

06l0312023

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihıiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazıIı YEŞiL KETEN ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu ihale
Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının
1alü/2023 tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satrn alma ine elden teslim edilmesi yada
diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Idari Ve Mali Hizmetler M

sıra
No

Malın / İşin Adı Miktar Birimi Birim Fiyatı Toplam Fiyat

1 160CM*180CM YEşIL KETEN 30 ADET
,, 100CM*120CM YEşIL KETEN l5 ADET
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NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan tizerinde kazıntı silinti ve diizeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktıı.
- Mahn tiirtıne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gUn içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mekfubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar htto://www.asriiha le. sov.trle- oosta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapllacaktr.
- e-posta adresiniz satrn almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.



YEŞlL KETEN TEKNlK ŞARTNAMEsl

1. Kumaş %100 pamuk Ve ring ipliğinden olmalldlr.

2, Atkl Ve çözgü'deki tel sayl5lnln toplaml 62/cm tel olmalldlr,

3. 134 derecede buhar otoklavına dayanıklı olmalıdır.

4. 30 adet kumaşın eni 160 cm uzunluğu 180 cm, 15 adet kumaşln eni 100 cm uzunluğu

120 cm olmalıdır.

5. kumaş sağllğa zarar Vermeyen indatren boya ile boyanmış olmalıdır.

6. Kumaşın metrekare ağırlığı 18O Brl m olmalıdır.

7. kumaş üzerinde kesinlikle oksidasyon ( renk dalgalanması) hatası olmamalıdır.

8. Kumaş numune üzerinden değerlend irilecektir. Numune teslIm tutanaklarl ihale dosyaslna

konulması zorunludur aksi halde dosya değerlendirme dışı bırakılacaktır,

9, Alınan numune bağımsız laboratuvar taraflndan teste tabi tutulacaktlr,

10. lso 9001-2008 kalite yönetim sistemine haiz boyahaneler taraflndan ve uluslararası

kalite standartlarü olan CE belgesine sahip işletmeler'in vermiş olduğu yetki ve uygunluk

onayı olan ürünler satln alınacaktır. istenilen belgeler ihale dosyaslna konulacaktlr. Aksi

ta kdirde değerlendirme dışı kalacaktır.

Önemli Not: Yukarlda teknik özellikleri belirtilen kumaş " Ameliyathane Kompres setleri Ve

Box Önlüğü" ürünlerinde kulla n ılmaktad ır,
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