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SAĞLIK BAKA}ILIĞI

rünriyB KAMu HAsTANELBnİ runuvru
Agn İi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921435
KONU : Teklife Davet

08107l20l9

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı KOMPRESÖR YEDEK PARÇA
ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22[D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV
hariç birim ve toplam fiyatınuı 09l07l20l9 tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elde,n

teslim edihnesi yada diyadindh@email.com adresine göndermeni zi rİca ederim.
Bilgilerinize arz ederim.

iı,goĞa
Müdilril

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- rel<llne( rakam veyaya^ ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve dtizeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Mahn tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
_ Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ _ Alımlarhttp://*w.agriihale.gov.trle-posta adresli Agn Valiliği İhate Yönetim Sisteminden de ilan

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

- e_posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.

Biıqi için: Adı.es: Göl Matı.g noıu kiİme evler no:3lDivadin / AĞRI : Tel : 0 472 511 24 76

Faks : 0 472 511 27 36 e-mail : diyadindh@gmail.com

Sıra No İşin Adı Miktar
ADET

Birim Fivıtı Tonlım
1 SEPERETöR riı.rnesİ a

2 YAĞ FİITRESİ 2 ADET

3 HAVA FitTREsı a ADET

4 YAĞ 20 LT



(
I

Kompresör bakım onanm kiti teknik şartnamesi

1. Kompresörlerin periyodik bakımında kullanılan kitler E-TRACE 150 MARKA
kompresöre uygun olmalıdır.

2. Bakımda kullanılacak parçalar minor kitleri

. seperatör filtresi 2 adet

. Yağ filtresi 2 adet

. Hava filtreşi 2 adet

. Yağ 20 lt
ı YUI(AR|DA YAZ|LAN VE YAZILMAYAN TÜM MALZEMELER

BERABERlNDE VERlLEcEKTlR.

3- yüklenici firma GE_I§O_TSE belgelerine sahip ürünleri kullAnılmalı

4. yüklenici firma.TSE HİZMET YETERLİLİK, §o, oHSAS kalite belgelerini
sunmalıdır.

5. ]Cihazlarda bakım,yapan firma elemanlarının işi Ögli oldugunu gösterir Eğitim
Sertifikalarını göstermek ve teklif|erinde de vermeleri gerekmektedir.

6. kullanılan iirilnlerin ,gazİarın yaptsını buzmayacak olan matzemelerden imal
edilmiş o|malı ve kesinlikle kans-eroşen malzeme içermemqlidir.

7. montajı yapılarak. teslim edilecektir. Arıza durumunda yada montajla alakalı ,her

türlü hataya karşı 1 yıl garantili.olmalı.

8. Numuneler mutlaka görülecektir numunesi görülmeyen teklifler değer|endirmeye
alınmayacaktır

9. Montajda kullanılacak olan takım-alet elevat ve diğer kullanılacak olan malzemeler
için bir ücret ödenmeyecektir.

,tO.Yukarıda istenilen hususlarla birlikte, montajın yapılması da yükleniciye ait
olacaktır. Extra bir ücret ödenmeyecektir.

11.YÜKLENlcl ,FİRMALAR Tüm fyatlarını MoNTAJ, KARGo, NAKLİYE VE
lşçİı_lx oaniı en az 1..yıl garantili olacakşekilde göz önünde tutarak vereceklerdirj

,t2. Montaj yapacak arkadaşlar eğltim sertifikalarına sahip olmalı ve bunu tekliflerinde
sunmalıdır.


