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Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921318
KONU : Teklife Davet

09/03/2023

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve m iktarı yazılı AŞI SAICAMA DOLABI ALIMI işi 4734
Sayılı Kamu İhale Kanunun 22lD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam
lryatınn 131032023 tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satn alrna
diyadindh@gnail.com adresine göndermenizi rica ederim.

BiIgiIerinize arz ederim.

elden teslim edilmesi vada

idari Hizmetler

Sırı
No

Malın / İşin Adı Miktar Birimi Birim Fiyatı Toplam Fiyat

1 AŞI SAKLAMA DOLABI ALIMI 1 ADET

UYG L,R

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veya yaz| ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltrrıe yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiirüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bıraiılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mekfubu ile numune de sunulacaktr.
- - Alımlar htto://www.asriihale tr/e- nosta adresli Ağrı 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 iizerinden de ilan edilmektedir
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T.C.
AĞRI VALİLiĞİ

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Diyadin Devlet Hastan

A l SAKLAMA DoLABl TEKNiK RTNAMEsl

Ürtln tipi aşı saklama dolabı olmaldır.
Kontrol sistemi Lcd display - Şitieli erişim - Ekan
Defrost özelliği bulunmalıdır.
Iç alanı aydınlatacak ledleri veya lambaları olmalıdı
Kapı açıidığından duran dahili fan sistemi bulunmal

şeklindc olnralıdır.

iteli tel rafi bulunmalıdır.Raflan plastic kaplamalı ve en az 20 kg yükleme
En az 6 adet rafı olmalıdır.
Ekran göstergesi LCD olmahdır.
Poliüreten blok kapıdan oluşmalıdır.
Iç hücre özelliği HIPS (High Impact Ploystyrene )o dır.

1l. Dış yüzey özelliği elektrostatik tdz boyalı çelik ten o
l2. Çalışma sıcaklığı -20'C'ye kadar ve +43oC'ye kadar
l3. Sıcaklık dalgalanması 2"C ite 8"C aralığında sıcakl

sıcaklıktan +/- l'C salınım arahğında çalışmalıdır.
14. Net hacim minuınum 251 lt brüt hacim 265 lt olnıalı
|5. F,n az 2 yıl garantisi o]malıdır.
16. Kapı yönü opsiyonlu olmalıdır.
17. Kolay taşınabilmesi için 4 adet tekerliği olmahdır.
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ııalıdır.
alışma aralığında olmalıdır.
a ayarlanabilir. Ayarlandığı
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