
Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı YAPIŞKANLI NŞÜZYON
ETİKETİ Alımı işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22ID maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu
işin KDV hariç birim ve toplaırı fiyatının 03l04l20l9 tarih ve saat l2:00'e kadar hastanemiz satın alma
birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermeniziica ederim.

T.C
SAĞLIK BAKANILIĞI

rünriye KAMU HAsTA}.IELERİ KURUMU
Ağn İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Diyadin Devlet Hastarıesi

SAYI :701678921216
KONU : Teklife Davet

01.04.20|9

Teklif Mektubu Davet

Bilgilerinize aız ederim.
irgoĞa

Müdilril

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmeltedir.
_-Teklifle( rakam veyayrAile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
_ Eksik doİdurulan iizerinde kazıntı silinti ve diizeltıne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklİfler değerlendİrme dışı bırakılacaktır.

- Ödemeler 90 giln içerisinde yapılacaktır.
_ Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktn.
_ - Alımtar http://*w.agriihale.gov.t/e-posta adıesli Ağn Vatiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan

edilmektedir.
_ Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.

- e_posta adresiniz satııı almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

Bilgi için: Adres: Göl Matı.g nolu küme evler no:3/Diyadin / AĞRI : Tel : 0 472 511 24 76

Faks : 0 472 511 27 36 e-mail : di},adindh@gmail,com

Sıra No İşin Adı Miktar l!-n1nırn Birim Fivatı Tonlam

1 YAPışKANLı İNFÜzYoN rrİrerİ
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T.c

Ağrı Valiliği

Ağrı il Sağlık Müdürlüğü

lıırüzvoıı ETlKETI TEKNlK şARTNAMEsl

ünüııı ADı : yApışKANLı lıııpüzvoıı erlxrri
o 100X60 mm boyutlarında olmaIıdır.

o ZeminrengiSAR|olmalıdır.
ı Rulo şeklinde bir rulo da 1000 adet olmalıdır.

ı Bir tarafında yapışkan olmalıdır.
o Etiketin cinsiVeIlum olmalıdır.
..l infüzyon eüketleri hasta adı & soyadı, yatİk numarası, serum adı, miktarı, tatbik edilme
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miktar ve saatlerl gibi bilgiler o]malıdır.
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