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Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazıh l Kalem Malzeme
Alımı isinin 4734 savılı ihale Kanunun 22ld maddesi kaosamında alınacak olun: söz
konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının agl07l20l8 tarih ve saat ll:00'e
s a t iıı a l nı a 0 () 1 @ g ına il. c o m adresin e b i l dirm eni zi rica ederim

jvluduru

F'irma YetkiIisi
lmzalKaşe
NoTLAR

t-Tekiiflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Sahnalma Birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
2-Teklifler (rakam ve yazı i|e) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktf.
ıl-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktr.
5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyaüa kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
&Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta

dosyaları kapatlacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktr.
7-Alımlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Ağrı Valiliği İhale Yöneüm Sisteminden de ilan edi|mektedir.
8-A|ım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacakhr.
g_E_posta adresiniz satınalmaya veri|irse, tüm alımlar eşzamanh olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

Fırat Mah. A. }Ielİk Özıtnx Cad. Tedaş Yanı AĞRI
Telefon: (0472)2759743 Bax:(0472)2153422 F,posta:satirıalnıa004@gmaiI.com
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1 |KuRşuN pARAvAN ADET 4



KURŞUN PARAVAN ŞARTNAMESİ

1. Paravanın ebatları yükseklik en az 195 cm , ön kanat en az 100 cm ,

şlriiaiııjır.
2. Paravanda kullanılan kurşun en az 2 mm kalınlıkta olmalıdır.
3. Ön kanatta en az 20 x 2O cm büyüklüğünde 2,I pb kurşuna eşdeğerli

kurşun cam bulunmalıdır.
4. Kurşun paravan hareketli olmalıdır.
5. {ııışurı yapının iaffüamı lvlDt- LAM vb sağlaıiı vt? uzun örnüı"iü ahşap

rrıareryalie kaplanmış olmalı ve kolay temizlenebilir özelıiğe sahip
oimaiıdır.

6. ıraravanın üstü kapiama , krem veya beyaz rengiııde olacak üzerirıe boya
yapiimış paravanlar kabui edilmeyecektir.

7. ']aravancja me\,.uT buıunan kurşun ve ahsap malzeme birbirine presleme
ı1o,.ıer:ıi iie Lirieştıı,iımiş olmalıdır" Üzerince civi veva vida deliği
ş|maryıa|ıciır,

8. ı-aravan Atom eı.ıerii;: stancjartlarırıa hııiz ııİı.nalıclir.
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