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SAĞLIK BAKANILIĞI

rünriyg KAMU HAsTANELp,N runuıııu
Ağn İli Kamu Hastaneleri Biıliği Genel Sekreterliği

Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :70167892l 15

KONU : Teklife Davet
l4l0l12020

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Vı|,I(IM KAVAI\IOZU ALIMI işi 4734
Sayıh Kamu İhale Kanunun 22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve
toplam fiyatının 16101112020 tarih ve saat 12:00'e kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi
yada diyadindh@ gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

idari ve

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayaa ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltrıe yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Malın tiirtine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Ödemeler 90 giln içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacakhr.
- - Alımlar htto://www.a8riihale.gov.trle-posta adresliAğn Valiliği İhaleYönetim Sisteminden de ilan

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

- e_posta adresiniz satın almaya verilirse tiim ıilımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

§ıra No lUahn / İsin Adı Miktar Birini Birim Fivatı Toplam
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SAĞLİK BAKANLİĞİ

AĞRİ İL SAĞLİK İiÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Deviet Hastanesi

Vakum kavanozu teknik şartnamesl

1, ürunbr sert kırılmaz dayanıklı şeffaf malzemeden imal edilmeli

2. ürttn|er de CE ve lSO standardında üretilmiş malzemeden olduğu belgelenme|i

3. Montaj sırasında hatalı olan ve çalışmayan ürünler değiştirilmelidir.

4. arıza durumunda 6 ay garantili olmalı Ve yenisiyle değiştirilmeli değişim için ücret
talep edilmeyeceKir.

5. montaj kurulum ( dübel vida matkap işçilik ) firmaya ait olacaKır. Bunun için
extradan bir ücret tıalep edilmeyecektir.

6. çalışma aralığı 0-760 mmhg verebilmelfulir.

7.vakum aspirasyon işlemi sırasında yenidoğan-çouk-yetişkin her grup hastaya
verilmesini sağlayan, çalışmayı aksatmayan aksesuar parçaları bulunmalıdır.

8. sistemi devreye almak için extradan 1 malzeme veya llrune ihtiyaç
ır. Aspirasyon işlemi kapasite olarako/o 100 verilebilinmelidir.

9.Devreye alınan vakum sonrası ayrıca ayarlanan vakum miktarı cetvel skalasından
görülmelidir.

10.ürünler kir tutmayan defalarca yıkanabilir ku|lanılabilir ürtln olmalı.

11. ürun 2lt kavanoz, kapak, duvar aparatı, hortum geçme aparatları şeklinde tam
takım olacaktır.

,l2. üriinleri 1 takım düşünüldüğünde 4 kalem malzeme ve 5 adetten oluşmalıdır.

13. Numune görülecektir numunesiz fyatIar dikkate alınmayacaktır.

1ıl. Alınacak ürünlerin montajı ve çalıştırılması demosu eğitimi firmaya ait
olacak olup extradan bunun için ücıet talep ediImeyecek olup bir ücret

üTEIİyetkilisi
Müdi!rii


