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SAYI :701678921530
KONU : Teklife Davet

05l09l20l9

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisfnizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı EVSEL ATIK KOVASI ALIMI İŞİ
işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22[D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç
birim ve toplam fıyatının 07l09l20|9 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim
edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.
irnoĞe

iaarl

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyaya^ile) KDV hariç TL olarak dtizenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntr silinti ve düzeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Malın ttirtine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gıln içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlarhttp://www.agiihale.gov.trle_posa 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 için: Adres: Göl Matı.g nolu kİıme evler no:3/Diyadin / AĞRI : Tel : 0 472 511 24 76

Pakİ :0 472 511 27 36 e-mail: di}ıadindh@gmail,com

Sırı No İsin AdıMalın / Miktır Birimi Birim Fivatı Tonlam
1 EVSELAT|K KovAsı AtlMı (70
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Ağn İt Sağlü Müdürlüğü
Ağrı Diyadin Devlet Hastanesi

EVSEL ATIK KOVASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

l_Yanmaz ve Krrrlmaz özelİkte plastik tabanlr pedalh ve köşeli olmalıdu.
2-Evsel atık olarak hazulanmalrdu.
3_Gövde siyü renkli evsel atık tinitesi 70lt, iirün toplam kapasitesi 70lt olmüdır.
4-Ürtin el değmeden açılabilir pedallı olmalıdrr.
s_Ürtıntin ana gövdesi yüksek yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiŞtir.

6-Taban krsmında 4 adet güçlü tekerliği olmalıdrr. ,

7-Ürtln nakliyesi firmaya ait olmalıdu.
g_Üriıntin üzerinde soyulmaya yırulmaya dayanıklr "EVSEL ATIK" yazrsı ve amblemi olmüdu.
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