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SAĞLIK BAKA}ILIĞI

rünriyg KAMu HAsTA}iELBni ruRuvıu
Ağn İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921204
KONU : Teklife Davet

26.03.2019

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı PLASrİr aVnlŞIM KOVASI Alımı
işi 4734 Sayıh Kamu İhale Kanunun 22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç
birim ve toplam fiyatının 29l}31201,9 tarih ve saat 12:00'e kadar hastaııemiz satın alma birimine elden teslim
editmesi yada diyadindh@.gmail.com adresine göndermenizi rİca ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

idari ve

Sırı No ll{ılın / Adı Miktar Birimi Birim Fivatı Toplan

1 Pİ-ASTİK AYRİŞİM KOVASİ 7 ADET

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi

gerekmektedir.
- ıetıifle( rakam veyaya^ile) KDV hariç TL olarak diİzenlenecektir.
_ Eksik dol-durulan tızerinde kazıntı silinti ve dtizeltrıe yapılan teklifler değerlendirmeye alınmaYacaktır.
_ Malın tİİrtine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilıneyen teklifler değerlendirme dıŞı bırakılacaktır.

- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
_ Numune isteııildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ - Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan

edilmektedir
_ Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağl* Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e-posta adresiniz sçtın almaya rerilirre tiim alımlar e-posta itzerinden de ilan edilmektedir.

Bilgi icin: Adres: Göl Malı.g nolu küme evler no:3/Diyadin / AĞRI : Tel : 0 472 5l l 24 76

Faks : 0 472 5l1 27 36 e-mail: aeridhsl@saglik.gov.tr



T.c.
AĞRIVALİLİĞİ

Ağn İl Sağl* Müdiidüğü
Ağrı Diyadin Devlet Hastanesi

PLA'STİK AYRIŞIM KOVASI TEKNİK SARTNAMESİ

l-Yanmaz ve Krn]ınaz öz€likte plastik tabanlı pedallı ve köşeli olmalıdu.
2_Evsel au]ç Tıbbi Auh Geri Dönüştim Auk ve Tetı]ikeli Auk olarak hazrrlanmalrdu.

3-Gövde siyü renldi evsel auk itnitesi 60 lt,
gövde turuncu renlii ubbi abk 60 lt,
gövde mavi renkli geri döni§iim iinitesi 60 lt,
gövde san renkli tetilikeli auk iinitesi 60 lt,
iiriin toplam kapasitesi 240 lt olma]ıdu.

4-Üriin el değmeden açılabilir pedallı olmalıdu.
s_Ürüniin ani gövdesi yüksek yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiştir.

5-Taban l<ısmında 4 adet güçlü tekerliği olmüdır.
7-Üriin naldiyesi fimıaya ait olınalıür.
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