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rünriye KAMU IIAsTA}.IELBnİ runuvru
Ağn ni Kamu Hastaneleri Birliği Genel Selaeterliği

Diyadin Devlet Hastarıesi

SAYI :70|678921207
KONU : Teklife Davet

26.03.2019

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı OKSİJEN rÜPÜ MANOMETRESİ
Alımı işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV
hariç birim ve toplam fiyatıııın 29l03l20l9 tarih ve saat 12:00'e kadar hastanemiz satın alma birimine elden
teslim edilmesi yada diyadindh@gınail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize aız ederim.

idari ve

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam yeyayaa ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
_ Eksik doldurulan tizerinde kazıntı silinti ve diizeltıne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiirtine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktn.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune isteııildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktn.
- - Alımlarhttp://www.aeıriihale.gov.trle-posta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilınektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e_posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmekiedir.

Bilgi icin: Adres: Gol Mü.9 nolu ktime evler no:3/Di},adin / AĞRI : Tel : 0 472 511 24 76
Faks : 0 472 5l1 27 36 e-mail : agridhsl@saglik.gov.tr

Sıra No lVlalın / İsin Adı Miktar Birini Birim Fiyatı Toolam
1 Oİ§İJEN TÜPÜ MANOMETRESİ 10 ADET
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Diyadin Devlet Hastanesi
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1- Regülatör iki adet göstergelerden oluşma,lı, göstergelerden bir tanesi tüpün doluluğunu

diğeride akış hızını göstermelidir.

2- Doluluk göstergesi 0-300 bar arası sklaya sahip olmalıdır.

3- Skal.a maksimum 100'lü kademeler halinde rahatlıkla görülebilmelidir.

4- Akış hızıgöstergesi minirnum 0-15 X/dk olmalıdır, gösterge 5'li kademeler halinde rahatlıkla

görülebilrnelidir.

5- Regülatör nikelaj veya krorn kaplamalı olrnalıdır.

6- Regülatörler 40-50 LT'llk oksijen tüplerine uyumlu olmalıdır.

7- Manometrelerle birlikte 10'ar adet uyumlu conta teslim edilmelidir.
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