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Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921523
KONU : Teklife Davet

04109l20l9

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazılı BARKOD ETİKETİ ALIMI İŞİ işl
4734 SayılıKamu İhale Kanunun 22ID maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim
ve toplam fıyatının 0610912019 tarih ve saat l2:00'a kadar hastaııemiz satın alma birimine elden teslim
edilınesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndetmenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.
irnoĞe

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesİ

gerekmektedir.
_ Teklifle( rakam veyayüzl ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
- Eksik doldurulan iizerinde kazıntısilinti ve diizeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Malın ttiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtitmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 giln içerisinde yapılacaktır.
_ Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ - Alımlar httn://www.agriihale.gov.trle-posta adresli Agn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan

edilmektedir.
_ Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e_posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

Bilgi i9in: Adres: Göl Malı.9 nolu kiıme evler no:3/Diyadin / AĞRI : Teİ : 0 472 511 24 76

Faks: 0 472 511 27 36 e-mail: di}ıadindh@gmail,com
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Sıra No / İşin Adı Miktır Birimi Birim Fivatı Tonlam

1 BARKOD ETİKETİALİMİ ilTr.lm ADET
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SAĞtİK BAKANLİĞİ

Ağrı il SağIık Müdürlüğü
Diyadin Devlet Hastanesi

BARKOD ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAME METNİ

1.Teklif edilen ürün, ARGOX Marka barkod yazıcı cihaz ile uyumlu olmalıdır.

2. Teklif edilen ürünler, eco termal özellikte ve beyaz olmalıdır.

3. Teklif edilen ürünlerin eni 10 cm ve boyu 7 cm olmalıdır.

4. Teklif edilen ürün, ısı değişimine dayanıklı özellikte olmalıdır.

5. Teklif edilen ürün, neme dayanıklı özellikte olmalıdır.

6. Teklif ed]len ürün -4O'C ve 37'C derece arasındaki ısı ve nemi tolere edebilir özellikte olmalıdır. Bu

değerler arasında yapıştırıldığı yüzeyden ayrılmamalı ve üzerindeki bilgiler silinmemelidir.

7. Teklif edilen ürün, holtmelt özellikte olmalıdır.

8. Teklif edilen ürün perforeli olmalıdır

9. yüklenici firma, hatalı, yukarıdaki özellikleri taşımayan veya kullanıma uygun olmayan ürünleri

değiştireceğini yazılı olarak belgelendirmelidir.

10. yüklenicifirma, olası değişiklikleri hastanemizdeki işlemleri aksatmayacak süre içinde (maksimum

7 iş günü) değiştirmeyi kabuletmelidir.

11. Teklif edilen barkot etiketin tamamı bitene kadar etiketlerin yapışkan özelliği kaybetmemesi

gereklidir.
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