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SAĞLIK BAKA}ILIĞI

rünriyg KAMU HAsTANErgRi KURUMU
Ağrı İti Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921436
KONU : Teklife Davet

08107l20l9

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı MEDİKAL VAKUM SİSTEMİ
YEDEK PARÇA ALIMI işi4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22[D maddesi kapsamında alınacak olup; söz
konusu işin KDV hariç birim ve toplam fıyatının 09l07l20l9 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın
alma birimine elden teslim edilmesi yada diı,adindh@errıail.com adresine göndermenizirjca ederim.

Bilgilerinize aız ederim.

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilınesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayaa ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Ek§ik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın ttiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacalıiır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ _ Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-oosta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacakhr.
_ e_posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

Bilgi için: Adres: Göl Mü.9 nolu küme evler no:3/Diyadin / AĞRI : Tel : 0 472 511 24 76
Faks : 0 472 511 27 36 e-mail : di}ıadindh@gmail.com
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Vakum bakım onanm kiti teknik şartnamesi

1. Vakumların periyodik baklmında kullanılan kitler ESS|EN 160/185 m3 VAKUM
POMPAS|'NA uygun olmalıdır.

2. Bakımda kullanılacak parçalar minor killeri

ı Yağ fltresi 2 adet
. Hava filtresi 2 adet
. Yağ ,l4 lt
. İç element egz. Fil. 2 tkm VS
ı YUI(AR|DA YAZ|LAN VE YAZ|LMAYAN

BERABERlNDE VERlLEcEKTl R.
TüM MALZEMELER

3. yüklenlci CE_ISO_TSE belgelerine sahip üriinleri kullanılmalı,

4. yüklenici firma TSE
sunmalıdır.

HıZMET YETERLİLıK, ISo, oHSAS kalİte belgelerinİ

5. Cihazlarda bakım yapan firma elemanlarının işi eğli olduğunu gösterir.Eğitim
Sertifikalarını göstermek ve tekliflerinde de vermeleri gerekmektedir.

6. kullanılan ürünlerin gazların yapıstnı buzmayacak olan malzemelerden imal
edilmiş olmalı ve kesinlikle kanseroşen malzeme içermemelidir.

7. montajı yapılarak teslim edilecektir. Arıza durumunda yada montajla alakalı her
türlü hataya karşı kaşı 1 yıl garantili olmalı.

8: Numuneler mutlaka görüleceKir numunesi görülmeyen teklif|er değerlendirmeye
alınmayacaktır

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

10.Yukarıda istenilen hususlarla birlikte montajın yapılması da yükleniciye ait
o|acaktır. Extra bir ücret ödenmeyecektir.

11.YÜKLEN|Cİ FIRMALAR Tüm fyatlarını KARGO, NAKLİYE VE,
İŞÇİlİr Oahil en az ,l yıl garantili olaeak şekilde göz önünde tutarak,Vereceklerdir.

12.Montaj yapacak arkadaşlar eğitim sertifikalarına sahip olmalı ve bunu tekliflerinde
sunmalıdır.


