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Teklife Davet

Sağlık tesısımızın ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem
Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanunun 22/d maddesi kapsamında alınacak
olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 2G/03/20 ı8 tarih ve saat
16:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satina/ma004@gmail.com
adresine bildirmenizi rica ederim.

Sıra No Malzemenin Adı Birimi Miktar Birim Toplam
Fiyat Fiyat

1
MEDTRONiC MARKA IPC MODEL GÜç KONSOLUNA

ADET 1
UYGUN AYAK PEDALI

TOPLAM

Fİrma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR
I-Tekliflerin en geç son teklifverme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
3-UBB Kodu ve SUl' Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
S-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasıııda belli olacağından arnetiyana kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura
kesilecektir.
6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim
edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
7-Alımlar http://www.agriihale.gov.tr/adresli Ağrı Valiliği ihale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
S-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse. tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
lO-Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

Fırat Mah. A. Melik ÖZMEN Cad. Tedaş Yanı AGRI
Telefon: (0472) 21:; 974:; Fax: (0472) 21:; 3422 e-posta:satiııalma004@gmail.com



3) A\~AK PEDALT

TEKNİK SARTNAMESİ

i. Medtronic marka Il'C model güç konsoluna uygun olmalıdır.

Il. Alet,üzerinde orijinal markası bulundurmalıdır.

ııı. 1 yıl garantisi olmalıdır.

ıv. Alet orijinal kutusu içinde olup.üzerınde ~tC:·! numarası yaznmış olmalıdır.

v. Uluslararası geçerli kalite belgesine sahip olmalıdır.
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