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0708/2018Sayı
Konu

Sağlık tesisimizin ihtiyacı
Malzeme Alımı işinin 4734 sayılıı
olup; söz konusu işin KDV hariç

Tekllfe Davet

olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 12 Kalem
ihale Kanunun 22ld maddesi kapsamında alınacak
birim ve toplam fiyatının 05/08/20l8 tarih ve saat

16:00'e kadar 0472 2l5 3422 numaralr belgegeçere veya
adresine bildirmenizi rica ederim.
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Firma yetkilisi
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NoTLAR
l_Teklifleİb €n geç son t€klifv€rme taİihi v€ sadirc kadaİ sağna]na Birimin€ veya görevlilere veiilmsi

2-Teklift€r (rakarD ve yaz lle) KDV harıç TL olarik diızenleaef€}dn.

3-1rBB Kodu ve SUI Kodu belirtilrn€yen teklifler değğl€ndİme dış kalacaknr.

+Ödğftler 180 giin içerisinde )apılacaknr.
sFiili olaEk kulian,]aqk malzemi anetiyı sonrasmda b€lli olacağhdan aneliyarta ktllmılan malzem€ ve ıdedi kadrİ fanm kesilecektir.

iooı,ıle oıa-t getin]e" 
"" 

aİıelıyattan sonia küllanlldğ! b€lli olan malz.n€lerin baikodldı azzfii 5 giin içinde tedin edilmedığı lakdirde hAta dosyalan

kaPahlacağndfu h€rhang bir ddeme yapılmayacakt.,
7_;ımh;ttp://www.ag.iihılc.gov.a/ ııtlt li Ağn Vıliüiği lhıt€ Yö.etİE sis.€mindef de ilın €dilDeldedii
&A]ım konusu cihaz ise €ğitimi hastm.mızde ücretsiz yapılacaknr.
9E_posta adresiniz sahnalmaya vğiliİse, tom almle eşzlmflıİ olank ğposta üzerindo de ülan edilİ'ekt,dir_

rG Bakm onanm atmlanad, fimataİn yeıki belgeleri olrnak zorımdadr.

Füret Msb, A. Me[k ÖZMEN cad. Ted.ş Yetrl AĞRI
T.ftfoa| (M72)2l5yl4s Fat <0472r?t534,2 e-po§tı:sıtinelmım4@gEAilcom

er
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Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

MiktarBiriniMalzemenin AdıSıra No

40ADETEMziRME PotiTiKAsl BAşAR|Ll EMziRME 11 ADlM AFişi1

40ADET
pozisyoııun, ooĞRU TUTUŞ TEKNiKLERi, ANNE süTü,

oTURMA KLiAFi
''

ADET 10003 KAT|LlM BELGEsl

3000ADETEL BROŞÜRÜ4

5ADET5
YENiDoĞAN YoĞUNBAKlMLAR içiN BAŞARlLl EMz iRMEDE 8

ADlM AFi I

ADET 56 YENiDoĞAN YoĞUNBAK|M içiN BAŞAR|Ll EMziRME AFişi

40ADETEMziRMENiN ANNE BEBEK içiN FAYDALARl7

500ADETDoĞRU EL Yl(AMA BRoŞüRü/ KUŞE KAĞlT PVc

ADET 1009 KlRMlzl YlLDlz KUŞE KAĞlT PVc

ADET 100SAR| YAPRAK KUŞE KAĞ|T PVC10

ADET 100DüŞME RisKi BRoşüRü (KuşE KAĞ|T-A4 BoYuTTA)11

ADET 500DüŞME RisKi BRoŞüRü (KüçüK BAsKl 7x7 cM-
YAPl RlLAB|LiR

|2

ToPLAM



şARTNAME

_Afiş ebatlan7Ox1oocmve 25x35cm (farklı ebatlarda olabi]ir. Basım öncesi görüş alınmü)

-Kuşe kağıt olmalı
-Çift taraflı basla yapılabitmeli (istenilen broşürlere)

-Renk sınrn olmayacak
-Hastane ismi istenilen yerlere düzgiince yerleştirilecek

-Basrm öncesi numune sunulacak
-Tek sayfada biıden fada üriin yerleştirilebilmelidir,
-Afişler çerçeveli olmalr(duvara asılabilmeli)
-Numune beyenilmediği takirde üriirı alınmayacaktrr.
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§ I ,ıii ?*70 ğ 15:ü4

EMZiRMENiN BEBEK
AÇl§ıNDAN F,AYDALARI

. Bebek için ideal özelliklere sahip bir
besindir.

. Bebeğin anneyle pkınlığını arfırır.

. Bebekte güııen duygusu sağlar.

. Anne §ütünün bebeğİniz için sindirimİ
en kolay besin ınaddesidir.

. Bebekihtiyaçduyduğu heran kendisi
için uygun sıcaklıktaki temiz gıdaya
ulaşabilir.. İlk 6 ay içerisinde bebeklere anne
sütü dışında, su dahil hiçbir ek gıda
verilmesine gerek yoktur.

. Bebeğin algılama ve zeka gelişimini
olumlu yönde etkiler.

lerdi nediı Anne sütünün

§

annğ§utun .faydalari-nelerdir.nedir.or { !

Anne sütünün ydaları elerdir? Nedir

,

Anne §ütünün Faydaları
Faydaiarı Nelerdir? nede

wır? örnekleri

Grriğğ|ler telif hakkına tabı o

iı-ciı-i aönsELLER

ırü.d. .r& ıbr r.lr.*!

}&ırıı.üiiıırğriğbğeı....rı.ı..,.

m ne §ütünün Faydaları

iliı Da a Fazla Bilgi

ğAHA FAZL,A çÖ§TğR

İMıinMğ ı-rlr,ı A,{rlı ü

fu -,,,-&

l§lilDAı.t fıYo^{4§|

( 6 nF
Geri ]iııi Anasayfa Yer imleri Sekmeler

ş"ğ§Y

üğ §{,
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EMZ|RMENİN ANNE
AÇlsıNDAN FAİDALAR|

screenshot_20 1 8072&1 5051 7.png

§ § .ıl ?"69 § 15:ü5

§A}lA FAZL.§ ğö§TğR

ANNI §üTüöıüN İÇERtĞl

çn
&w

. Anneye duyBugal tatmin ğağlar.

. Anne bebek yahnlaşma§ını ğrüınr.

. AnnĞnln vücudunun doğum önçeıi duruına
dönme§ini kolayla*ırır ve hamilelik kilolannın
daha ko|ay verl|meıine yardımcı olur.

. Rahmin eskl brıyutlanna dönmesini hıılandınr.
Bu ıayede kan kayh azalıı:

. Str€§ğ dalanıkhhk ve §re§le baş ğrne gücünü
arttınE

. yumürtlamalı adetler ğeeikir". Meme kan§eri v€ genital kanserlerin ğelışimine
kaçı korııyııcu etklleri vardır.

. Bebeğin beslenrnesl konusunda anneye kolayfuk
ıağaı. Ann€ye ıe aileç ilave bir ekonorııik yük
setirrnekiıin beb{in beslenmesini s{|ar.

ğ nt,rliO"rhare.net

Anne sütü

AKlLLl BESiN ANNE sÜTÜ

Görseller telif hakkına tabi olabilir- a Fazla Bilgi

iı-eiı-i eönsELLER

EMıİIIMğİ,ıİİ{ ğg§[K
Aç§ıNo*,ı{ F*YüALARı

,(İ

&b

. &ğltt*ğ. ığrırüi*

. ğçbĞıığ §&ğı d §ğr.

üri }oür9 bğilrı
i{rn üiıt lk&ii

. §r&ç§nÇit*r tığİli *!ldği
kld ğığin
rrğ*ğal,

İğrfdı şdşiğ

. üı6
ıiıü İt 8rıı

b*ğşırğr*

İt ığ&ı ,&ürioiı{
ğ{lüığr,

Anne sütü
pı.§lidğ§harğ.net

}!,.ü*ğeıriürliıırırs r.İİn§r,".ı"şl].r
lü*.İ!&ğ.E ın ş *nri-",irşi&ıl raırir}i

Anne Sütünün Faydaları Nelerdir? N...

annğ-§utuntln-f aydalari-neleıelir.ncdir,o..

https/mail.google.corrrmail/u/o/#inbox,/164d6d7a45758c6d?projector='| &m€ssagePart|d=0,1 1l1
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ç

Anne Sütünü

AÇl§NğArll
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§ iYl§i
§iir,üe
bt&«ğıni§ iğıı

. *n d*ğıuı
*d r*flğılİ
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Bebeğinizi emzirmek neden en lyis.._
iyilıuyusuniyiya*ııgin.ççm

ayda

Faydaları | Pinte s
Anne Sütünün Faydaları

\: Görseller telif hakkına iabi Iabilir. Da Fazla Biiçi

lLGlLı GoRsELLER

EMııRM§Eİİ,| El{
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HASTA DÜŞME BROŞÜR TEKNİK ŞARTNAMESI

l-KUŞE KAĞlT,PVc KAPLAMA oLMAL|DlR

2-GöRüNEBiı-iR EsnroR oLMALıDıR

3-BASKıLAR nııırı-i oLMALIDıR

+-nrsi ıvı ı-rnDE BAsKı Sl RAslNDA KAvMA oLMAMALı Dl R

s-nrsiıvı BAsKlsı NET oLMALlDıR

o-KuşE nırĞıı uırşnı5t A4 tBAi lA uLMALIuıK

z-«üçür BASKıyApışTınııngiı-in Eıııi aovu 7*7 EBATTA oLMALIDıR

s-«üçür BAsKı KUşE KAĞıT oLMAMALıDıR

,ff, l'" *ıvv^, Vt ,--,.-^/

t_ıı7 i.ınııA
KJ \-L
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izoı.nsyoıı KARTI TEKNiK şARTNAME

r-xuşı xaĞır, pvc KAnIAMA otMALıDlR.

z-e+ raĞıoı EBADlNDA oLMALIDlR.

3-BAsKlLAR RENKLi oLMALıDlR.

4-REsiMLERDE BAsKl slRAslNDA KAYMA otMAMAtlDlR.

- , \l , ,\5(5sş;a1l6ır §gs€ıc-r c ri <iİBı oı-r,.au,oıe_

-V.^1- lb(nÇ [n0,ıt",,
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I-KUşE KAĞlT, PVc KAPtAMA oLMAtlDlR,
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