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rünriye KAMU HASTANELERİ KURuMu
Ağn İti Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sel«eterliği

Diyadin Devlet Hastanesi

Teklif Mektubu Davet

Dr.
,

03.02.2020

Sağl* Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı AYNİYACnİYOllmOİXel Vn
nn'ıvmgış DEpoLAhI içix »-npoLAMA RAFI yApIM ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu ihale

Kanunun 22|D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç bİrim ve toplam fıyatının

05.02.2020 tarih ve saat l2:00'e kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada

diyadindh@ernail.com adresine göndermenizi icaederim.

Bilgilerinize arz ederim

Müdilrü

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

gerekmektedir.
]lrnln"( rakam veyaya^ile) KDV hariç TL olarak diİzenlenecektir.
_ Eksik doldurulan tızerınde l<iıntısilinti ve düzeltrıe yapılan teklifler değerlendirıneye alınmayacaktır.

_ Malın tıırüne göre uBB l(odu ve suT kodu belirtilmiyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
_ Numune ısten-naıği tatoırae-teiıir mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ _ Alımlar http://*wagriihale.gov.trle-posta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan

edilmektedir.
_ Ahm konusu cihaz ise eğitimi sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ 

"_port 
adresiniz satın Jnaya r"İilirs" tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

TonlamBirini Birin FivatıMiktarSırı No Malın / Adı
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T.c.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Diyıdin Devlet Hastanesi

AyNiyA1_niyoıvrpnixaı, vE D.EMİRBAş DEroLARI içix DEroLAMA RAFI YAPIM
işi rnı<xiK şARTNAMEsİ

1. KONU:
1.1 Bu şartrıame Diyadin Devlet Hastanesi, Ayniyat-Biyomedikal ve Demirbaş depolan iÇi& madde

2,de teknik ozellikİeri belirtilen ve liizum mtizakeresinde istenilen profıl ve MDF den mamü

raflann yapım ve montaj işinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında satın alınmasıru

kapsamaktaür.

2. TEKNİK öznır,İrr,Bn:
2.1 Talep edilen depolama raflannın iskele malzemesi 4x4 çapında ve 2 mm et kalınlğında siYah

boyalı profilden imal edilecelıtir.

2.2 Raflarda kullanıclacak olan MDF 2 cm kalınlığında ve kalıverengİ olacaktır.

2.3 Raflann başlangıcı, yerdeıı l0cm yukandan imal edilecek ve ayaklara pvc koruYucu takılacakt_ır.

Raflar toplam İ ,İnİoluşacak. nutİu-, başlangıcı yerden l0 cm ytiksekten baŞlaYacaktır. Rafın

toplam yiıksekliği 210 cm derinlik ise 70 cm olacaktır. İstenilen 4 raf toplamda 2l0 cm Ytlksekliğe
eşit olarak sığdınlacaktır.

2.4 Raflann her biri 2 metre olarak imal edilecektir ancak raflann montajırun YaPılacağı alalın

fizikse1 dıırumu göz öniiııe alınarak dönüşlerde ve kolonlarda bu ölÇü esnek olacak ve Ytiklenici
firma ile hastane teknisyeninin ortak görüşiine göre yapılacaktır.

2.5 Raflar duvara çetik dübel ile sabitlenecektir. Raflann imalatı yapıtmadan önce Hastanede

kullanılacağı atanlar ölçtitecek ve çizimi hastane teknik personeli onayladıktan soııra imalata

başlanacaktır.

2.6 Raflann toplam uzunluğu l40 mete olacaktır.

3. GARANTİ

3.1 Sözleşmeye konu olan işler efl az 2 yıl garantili olacaktır. Tüm tlı'ünler TSE ve İSO belgeli

olacaktır.

4. KABIJL

4.1 Kabul hastane teknisyenlerinin bulunduğu komisyon tarafindan yapılacaktır. Kabul ve kontrol

ıaarı şartıame, teknik ş-t u.", sözleşme ve sodjşme ekleri ile ihale Yönetmeliği hiıkiımleri

çerçevesinde ytirütiilecektir.

yukarıda belirtilen hizrrıet alımıyla ilgili tiim uyuşmazlıklarda DiYadin malıkemeleri Yetkili
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olacaktır. illı]a ARsı-AN
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