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Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı NARKOTİK nBrrgnİ ALIMI işi
4734 SayılıKaırıu İhale Kanunun 22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariÇ birim

ve toplam fıyatının |7tlol20l9 tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim

edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Sırı No Malın / Adı Miktar lr-n1n]rR Birim Fivatı Toolam

1 -N AR KoTı K D EFTE Rl Atı M ı m ADET

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

gerekmektedir.
]r*ııı"( rakam veyayüz|ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
_ Eksik dol'durulan tızerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeYe alınmaYacaktır.

_ Malın tıırtine göre uBB kodu ve suT I(odu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bnakılacaktır.

- Ödemeler 90 giln içerisinde yapılacaktır.
_ Numune İstenııaigi takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacakhr.

- _ Alımlar http://*w.agriihale.gov.trle-posta adresti Agp Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan

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

- e_posta adresiniz satuı afrıaya reİilirse tiim alımlar e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.

Bilgi icin: Adı.es: Göl Malı.9 nolu küme eder no:3/Diyadin / AĞRI : Tel : 0 472 51l 24 76

Faks: O 472 511 27 36 e-mail: diyadindh@gmail,com
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Ağn Valiliği

Ağrı il Sağlık Müdürlüğü

NARKOTİK DEFTERİ TEKNİK ŞARINAMESİ

üRüNADI : NARKoTiK DEFTERİ
1. 1.Hamur kağıt olacaktr.
2. Sayfa ebah verilecek numune ebatında olma!ıdır.
3. 100 yaprak (200 sayfa) olmalıdır.
4. Her defterin içeriği verilen numuneye uygun olmalıdır.
5. Her defterin karton ci|dinin ön yüzünde "Narkotik Defteri" yazıları buIunmalıdır.
6. Defterin karton cildinin rengisiyah olmaIıdır.
7. İsteniIen ürünler yüklenici firma tarafından hastanemiz ambar deposuna bizzat yüklenecektir.

8. Her sayfada sayfa numarasıyazılı olmaIıdır.
9. Defterin içerdiğitablo ve şekiIIer bozulmamalıdır.
10. Beyaz kağıt olmalıdır.
11. Yazılar ve çizgiIer siyah olmalıdır.
12. İstenilen miktarın tümü basılmadan önce bir 9det" nurnune. bası(arak sorumlular tarafından

onaylanmalıdır.
13. Birer adet numune sorurnlular tarfından onayIandıktan sonra uygunluk verilecektir.
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