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sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve m iktarı yazılı 1 kalem Malzeıne
Alımı işinin 4734 sayı|ı ihale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz
konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 03l12l20l8 tarih ve saat l | :00'e kadar
sutinıılnıa0 0JG)cnıaiI. c omadresine bild irmen iz i ric a ederim

ym
ler

}'irüna Yetkilisi
İınzı-ilftşe

NoT[AR

ı_Tekıflerin en geç son teklifverme tarihive saatlne kadar satlnalma Birimine veya görevlilere verilmesi

gerekmektedir,

z-Teklifler (rakam ve yaz| ile) KDV hariç TLolarak düizenlenecektir.

3-U8B Kodu ve sUT Kodu belirtilmeyen teklfler değerlendirme dlş kalacaktlr,

iı-Ödemeler 180 gün içerisinde yapIlacaktlr.

s_Ahmla. http:/iww.a8riiha|e.gpv.tı/ adr€.|lAğfl Va||llği lh.le yönetim sisteminden de ilan edllmektedi..

6-Alım konu5u ciha2 ise eğitimi hastanemiıde ücretsiz ya pllacaktIr,

7.Epostaadresinizsat|nalmayaVerilirse,tümallmlareşzamanllolarake.postaüzerindendpi|anedilmektedir
t- Bakım onanm ahmlar|nda frrmalann yetki bel8eleri olmak zorundadl,.

9 Yetkili olduğuna dair bel8esi olmasl zorunludur.
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80METREx95x50 NYY KABLO1

METRE 1302 5,LiK KABLo PAPUcU
1ADETLiK KABLO PAPUCU3
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SAĞLIKBAKANLIĞI
Ağn Devlet Hastanesi

ELEKTRiKKABLOSU Ve KABLO PAPUCU ALIM İŞi TEKNiK ŞARTNAMESİ

1. KONU

1.1.Bu teknik şartname Ağn Devlet Hastanesi'nin ihtiyacı olan madde 2'de teknik özellikleri
belirtilen 3 (ÜÇ) kalem elektrik malzemesi alımınrn yapılmasını kapsamaktadrr.

2. TEKNiKÖZELLİKLER:

2.1. İstenilen 3x95+50 mm2 NYY kablo ve lx50 NYY kablo bal«rdan imal edilmiş olmahdır.

Alüminyum alaşımlı kablolar kabul edilmeyecektir.

2.2. İstenilen kablo papuçları aliiminlıım malzemeden olacaktır.

3. GENELHÜKÜMLER:

3.1 İstenilen kablo, yiik aşımı durumu hariç, en az 2 (ikı) yıl garantili olacaktır.

3.2 Muayene ve kabul, Muayene Kabul Komisyonunca yapılacaktır.

3.3 Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tiim özelliklerin

uygunluğu araştınlacaktrr.

3.4 Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satrcı firma sorumludur.

Yukarıda belirtilen alımla ilgili ayuşmazlıklarda Ağrı Mahkemeleri yetkili olacaktın
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