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rünriyg KAMu HAsTANELpni runuvru
Ağn İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921 70
KONU : Teklife Davet

07.02.2020

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı FOR§EPS ALIIUI işi 4734 Sayılı Kamu
İhale Kanunun 22|D maddesi kapsamında ahnacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam
fiyatının |0.02.2020 tarih ve saat 12:00'e kadar hastanemiz satın alma birimine eldeıı teslim edilmesi yada
diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi icaederim.

. Bilgilerinize arz ederim.

Dr.

NOTLAR:
-Tekliflerin eıı geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Sahn alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayazr ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
- Eksik doldurulan iizerinde 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 sunulacalıtır.
- - Alımlar http://wıvw.agriihale.gov.trle-posta adresliAğn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse ttim alımlar e-posta tizerinden de ilan edilmektedir.
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1. Aletler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Aletlerin polisajı diizgiin ve ptirüz§üz olmalıdır.
3. Aletler her tiirlü sterilizasyon şartında paslanmamalı ve korozyon testinde
dayanıklıolmalıdır. ?, ,] ,

4. Cenahi aletlerin kullanım stiresi içerisinde gaz[kixu veya büarlı

5. Aletlerin her birinin üzerinde katalog numard§lİtiıarkası yazı|ıolmalı ve
silinmesi mümktin olmamalıdır.
6. Aletlerin eklem yerleri ve
7. Aletlerin ağız kısımları tutacak hassasiyet ve yapıda
olmalıdır.
S. Kilit mekanizrrıası olan aletlerde kilitlönme sorıtrıu yaşanmamalıdır.
9. Aletler dayanıklı olmalı ve basit darbelerle kııılmamalıdır.
l0. Teklif edileoek cerrahi aletlerin özelliklerini gösteren kalite.belgesi (ISO,
CE, TÜV) iiretici tarafindan noter tasdikli olarak belgelenmelidir.
ll. İhaleye giren satrcı fırmanuı bayilik ve yet[<i-belgesi vermesi gereklidir
l2,. Distibütöriln yetki belgesi olması gereklidir.
13. Cenatıi aletler teknik şartıamesinde yazılı olarrkod numaraları kesin özellik
belirlemek için yazılmış olup, belirtilen özellikte ve ayru fonksiyonları görecek

şekildedengiolandiğermarkaaletleri.deteklifverebilir.
14. Cenahi Aletler fabrikasyon ve işçilikve malzeme hatalarına karşı, ], ,

Tfüeticinin Korunması Halftuıda Kanun ve bu kanunla ilgili yöneürıelik ve
mevzuatlarda zorunlu olduğu.şekilde enaz 5 yılıgaıantili olacaktın Garanti
tiretici fabrika ve ithalatçı ve satıcı .fİrrna tarafındaıı,ayn ayrr noter tasdİkli
VerİleCektİr. i: ,*,;]},ıı: .;* :::i,,j"" ,,,, i , ",",
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