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İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
PATNOS DEM.ET HASTANESİ

Sayı : 54592530-211/.....  02.03.2020
Konu ; Fiyat Teklifi
İşin Adı : HASTANEMİZ ECZANE BİRİMİ İHTİYACI OLAN ECZANE İLAÇ RAFI VE

İLAÇ HAZIRLAMA MASASI ALIM İŞİ 
Dosya Id : 1952

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile 
yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 05.03.2020 saat: 
14:30'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Uzm.Dr. M 
B

V
Satın A lınacak M alın/ İşin KDV H ariç Teklif

S.No M alın /tşin  Cinsi Sut Kodu UBB M iktarı Birim i Fiyat T utar
1 İLAÇ DOLAPLARI 13 Adet

2 PANEL MASALAR 1 Adet

KDV]Hariç Genel Toplam

Teklif Eden 
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATMOS D EVLET HASTANESİ

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Tesiimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin “T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün 
içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

A dres:Sansu M ahallesi Âdilcevaz yolu üzeri 5.km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdh@ hotm ail.com  Web:

İlgili K iş i : M ehm et Sena ULAŞ - 
memet_.ulas@ hotm ail.com
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Eczane Raf Ve Masa Teknik Şartnamesi

13 adet ilaç rafı ve 1 adet ilaç hazırlama masası yapılacak.
Raflar bütünü yükseklik 240 cm , genişlik 90 cm şeklinde 6 bölmeli şekilde tahtadan olacak. 
Dolabın en üst ve en alt rafları 50 şer cm olacak ve tahta kapaklı olacak.
Arada kalan 4 raf ise kapaksız yani açık ve 30 ar cm olacak.
Dolapların ayakları olacak.
Dolapların 3 tanesi kırmızı olmalıdır, diğer 10 tanesi beyaz renk olabilir,
İlaç hazırlama masası üst tarafı düz 210cm x 150 cm olmalıdır. Yüksekliği ise 95 cm olmalıdır. 
İlaç hazırlama masası tahtadan yapılmalıdır. Rafların geneliyle aynı renk yani beyaz olmalıdır. 
İlaç hazırlama masasının alt tarafı çekmecelerden oluşmalıdır.
Çekmeceler yükseklik 25 cm genişlik 50 cm ve derinlik ise 50 cm olmalıdır.
Bu çekmeceler masanın her iki tarafında olmalı ve toplamda 12 şerden 24 adete denk 
gelmelidir.
Masanın bir tarafında bulunan çekmeceler yan yana 4 adet alt alta ise 3 adet yani bir 
tarafında toplamda 12 adet olmalıdır.
İlaç hazırlama masası ayaklı olmalıdır.

Rafların en üstü kapaklı ve yükseklik 50 cm genişlik 90 cm

Bu aradaki 4 raf yükseklikleri 30 ar cm den ve genişlikleri 90 ar cm 
den oluşmaktadır.

Rafların en altı kapaklı ve yükseklik 50 cm genişlik 90 cm

Masanın üstü 210 cm x 150 cm olmalı

m
Çekmeceler masanın her iki tarafında yükseklik 25 

genişlik 50 cm ve derinlik 50 cm şeklinde olmalıdır. 
Toplamda bir tarafta 12 bir tarafta 12 şeklinde 24 
çekmeceden oluşmalıdır.


