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Diyadin Devlet Hastanesi
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KONU : Teklife Davet
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Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Vı\KIIM REGtILATÖn Al,nln işi 4734
Sayılı Kamu İhale Kanunun 22ID maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve
toplam fiyatının l6t}12D20 tarih ve saat 12:00'e kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi
yada diyadindh@ grnail.com adresine göndermenizi ıİca ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

idari ve

Dr.

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme taıihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmel*iedir.
- Teklifle( rakam veyayanile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

- Eksik doldurulan tizerinde kazıntı silinti ve diizeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Ödemeler 90 giln içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.

- _ Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağn 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 iizerinden de ilan edilmektedir.
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Vakum regülatör teknik şart

1. ürünler paslanmaz malzemeden imal edilmeli

2. ürünler de CE ve lSO standardında üretilmiş pastanmaz malzemeden olduğu
belgelenmeli

3. Montaj sırasında hatalı o|an ve çalışmayan ürünler değiştirilmelidir.

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

5. montaj firmaya ait olacaktır.

6. çalışma aralığı G760 mmhg verebilmelidir,

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

8. sistemi devıeye almak için extradan l kol vasıtasıyIa aspirasyon işlemi
kapasite olarak % l00 verilebilinmelidir.

nan vakum miktaıı manual9.
TıE]nometrelerden görünmeli ve azaltmak veya çoğaltnak suıetiyle
ayarIanmalıdır

,l0. Numune göriilecekür numunesiz fiyatIar dikkate alınmayacaktır.

l l. alınacak ürünIeıin montaj çalıştırılması demosu eğitimi firmaya ait
olacak olup extradan bunun için ücret talep edi

LiK
Taşını yetkilisi

R

En

Majdİ ",:: LI


