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Sağlık tesisimizin ihliyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 5 Kalem
Malzeme Alımı işinin 4734 sayıh ihale Kanunun 22ld maddesi kapsamında alınacak
olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 04l06120|8 tarih ve saat
12:00'e kadar 0472 215 3422 numaralr belgegeçere veya satina l m a 0 04 @ o m a i l. com
adresine bildirmenizi rica ederim.

eymal T
idari e Mali İ er Müdürü

Malzemenin Adı

Firma yetkilisi
İmzelKıse

NoTLAR
l-Teklifleıin en geç son tek]ifverme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere veıilmcsi
gerekmektedir.
2-Tekliller (rakam ve yazt ile) KDV ha.iç TL olarak dilzenlenecektir.
3-UBB Kodu ve stJT Kodu belirtilmeyon reklifler değerlendirme dışl kalacaktır.
,l-Ödeıneler l30 gün içerisinde yapilacakllr-
5_|'iiti olarak kullanılacak malzemc ameliyat sonrilslnda belIi olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar l'atura

kesilecektir.
6-Dökmıj olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin baİkodları azarrıi 5 gün içinde teslim
edilmediği takdirde hasta dosyaiafı kapatılacağından herhangi b.ir ödeme yapılmayacaktır.
7-Ahmlar http://ııww.agriihale.gov.trl adresli Ağrl v.liliği Ihale Yönetim sisteminden de ila. edilmektedir.
8-Al]m lionusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yaptlacaktr.
9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı ola.ak e-posla üzerinden de ilan edilmektedir.
l0- Baktm onanm alınrlarırda firmaların yetki belgeleri olnıak zorundadır.
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MiktarBirimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Sıra No

KG 50FlsTlKL! BAKLAVA (500 KişiLiK -1 KiŞiYE 10o GRAM 2'ŞER ADET)l
ADET 550KUTU AYRAN (1 ADET 200 ML)

60

7o

GAZL| içEcEKLER (KoLA-l ADET 1 LiTRE)

GAzLl içEcEKLER (PoRTAKALL| GAZL| iÇEcEK_1 ADET 1LiTRE)

J

ADET 10

T. C.
AĞRI VALiLiĞi

i ı- saĞLı ı< MüDüRLüĞtü
Ağrı DevIet Hastanesi

0 t /U6/20l ü

Teklife Davet

Frat Msh. A. Meıik ÖZMEN Cad. Tedaş Yanl AĞRl
Te|efon: (0472)2l59?45 fax: (0.{72) 2l5]{2r c-posta:§atinalmİ004ag]gm9il.com

ADET

ADET

GAZL| içEcEKLER (LiGHT KoLA-1 ADET 1 LITRE)

ToPLAM

-i



AĞRı DEVIET HAsTANEsi 7 HAZ|RAN 2018 PERşEMBE GÜNü iFrAR YEMEĞi içiN F|sTlKLl BAKLAVA

VE içEcEKLER TEKNiK şARTNAMEsi

FısTlKLl BAKLAVA
. Tatlllar Antep fistıkh olacaktr.
. içerisine yabancı madde karışmış unlar olmayacaktr. orijinal ambala,jında bu|unın unlar

kullanIlacaktır. Glüteniyaş iken açık renk ve elasük olacaktır.

. kullanılan nişasta l. sınıf ekstra kalite olacaktır. Beyaz renkte homojen 8örünüşte toz halinde

olacaktr. Acııaşmış, kütlenmiş, nemlenmiş veya herhanga bir şekilde kendi nitellğinı yatrm|ş

olmayacaktr. Yabancl tat Ve koku içermeyecektir.ori.iinal, ansan 5ağllğına uygun ambalajlarda

olacaktr.
ı Üretilen ürünlerde süt tozu kullanılmayacaktır.

o Tathda kullanılacak yağlar birinci kalite ve mutlaka TsE belgeli olacaktr. kullanılan yağın %

30,u tereyağl olacaktır. Tereyağl esansı v.b. katkl maddeleri kullanılmayacaktır. Kullanılan

yağlar kendine özgü kokusunu tadlnı korumuş olmalı, yanmış yağ kokusu içermemeli, yabancı

koku çekmemiş olmalıdır.

. Hamur ve şurup yapımında kullanılan su içme suyu niteliğinde olacaktr,

. Tatlılarda yalnızca 'Türk Gıda kodeksi Şeker Tebliğine" uygun beyaz şekerden üretilmiş

şuruplar kullanılacaktır. Glikoz şurubu, glikozlu tatlandınc|lar, siklamat, sakkarin, laktoz gibi

yapay tatlandlncllar kullanılmayacakhr.

. KullanIlan yumurta taze olacakhr. Hava boşluğu 1cm'den fazla olan yumurtalar

kullanılmavacaktr.
. Tath için kullanılan yardımcı diğer malzemeler insan sağlığına uygun özelliklerde olacakhr.

o Tatlıların iç malzemeleri yeterli miktarlarda ve her yere eşit ve dengeli yayılmış biçimde

olacaktr.
. Tathların alt ve üstü iyi pişmiş, hamurlaşmamış yanmamış, her tarafi eşit kalınhkta, eşit

büyüklükte kesilmiş, taze ve Bünlük hazırlanmış olacaktr.

. Tatlllarşekerlenmemişolacaktr.

. kurumumuzca ürünler en geç saat 14.oo,e kadar 8örüldükten sonra tat,koku gibi duyusal

özellikleri normal ise kabul edilecektir.

o servis edilecek tatlının porsiyon miktarına dikkat edilecektir. Baklavaların porsiyon ölçüsü 2-3

adet olup, ortalama ağırlığı toplam 80-100 g olacaktr.

AYRAN (200ml):

Ayran sıvl halde ve homo.ien olmall, tadl ve klvaml doğal olmah, gözle görülebalir karliıik

belirtisi ve renk değişikliği olmamalıdır, yabancı tat ve koku hissedilmemeli, tam yağh

olmalıdır.

Kuru madde (yağsız} %(m/m)olarak en az 6.0; yoğunluk, g/ml olarak en az 1,02; tuz (Nacl}

miktan %(m/m) olarak en az 1,5 g protein miktarı 2.0-2.5 g arası olmalıdır,

Ayran, içindeki ürünün nateliğini bozmayan, üründen etkilenmeyen ve sızdırmaz olarak

kapatlabilen uygun kaplarda getirilme|idir.

Hüri UT ÇEK Kübr Tffirffü^



KotALl GAztl içEcEK( 1 rtİK AMBAı_AJLARDAı

. Ambalaj üzerinde, firma ticari ünvanl Ve adresi, mamuıün adl, tip|, imalat tarihi (gün, ay Ve yll

o|arak}, yağ oranı (%(m/m) olarak), net miktarı (en az mlveya L olarak), tuz oranı(%(m/m}

olarak), son kullanma tarihi bulunmalıdır. Ayran 10"c'un altnda taşlnmalldlr. Taşlma sırasında

kapalı araçlar kulla n ılma lıd ır.

o Ayranlar 2O0 ml tek kişilik kutularda olacaktır.

. 550 kişi|ik olacaktır.

. 1.sln|İ Kallteoe olacaKnr.

o kendine özgü tat, koku,renk ve görunüşte olmahdlr.

. Yabancl tat Ve koku içermemelidir. Kafein mİktarl en çok 15o m&/L olmalldlr.

. Gazlı içeceklerdeki karbondioksit miktarı en az 2 g/L olmalıdır.

o Ambalaj üzerinde ürünün adı, firmanın adl, TsE numarasl üretim ve son kullanma tarihini

belirtir ibare olacaktr.
. Ürünler Türk Gıda Kodeksine uygun olacaktr. Üretici firmanın "Tarlm ve Köyişleri

Bakanlığının Gıda Sicil ve Gıda Üretim izni" belgesi olmalıdır.

. 55o kişilik 14o adet 1 litrelik(her 4 kişiye 1 adet 1 litrelik) 50 adet normal kola,7o adet

portakalll asitli içecek ve 10 adet light kola şeklinde olacaktr.

Hür Tç EK -WM----"W


