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Teklif Mekfubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı ACİL SERVİS VE DİĞER SERVİSLER
İç-İx pvc YER DÖşEME lTi7.ıımr ı,nı,n işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22[D maddesi

kapsamında ahnacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fıyatıııın 18.05.2020 tarih ve saat

l2:0o'a kadar hastaııemiİ satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine

göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

idari ve Müdtlrü

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

gerekmektedir.
]r*ıınr( rakam veyayarile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
_ Eksik doidurulan tızerİnde kazıntısilinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeYe alınmaYacaktır.

_ Malın tiirİine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dıŞı bırakılacaktır.

- Ödemeler 90 gun içerisinde yapılacaktır.
- Numune lstenİlaigİtakairde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ _ Alımlar http://*w.agiihale.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 Jnaya r"İilir." tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
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pvc yER »öşeı,ın rprNir şanrNavnsi

l-PVC Yer döşemesi yapılacak alan metrekare veya metretiildiir.

2-Yapılacak PVC toz futrıayan, antistatik, antibakteriyel, hijyenih yoğun lullanıma uygun rulo
halde ithal kompact homojen olmalıdn

3_PVC yer kaplamasr malzemesinin ytizey bakımını ve temizliğini kolaylaştıracak şekilde özel
poliiiretan ktirii ile güçlendirilmiş olmalıdır.

4-Kalınlık 2 mm olmalıdır.

5-PVC zemin kaplama ıslandığında kaymazlık özelliği olmalı.

İ-Üzerin döktilecek kimyasallara karşı direnci olmalıdu

7 -Malzemeler eıı az 2 yı| garantili olmalıdır.

8-İş teknik servis nezaretinde yapılacaktır

9_PVC Yer döşemesi işininyapımı teknik servisin belirleyeceği gilnlerde sağlık hizrıetlerinin
aksamasına yol açmayacak şekilde planlanarak yapılmalıdr

10_ İş yapmı için gerekti her tiirlü nakliye, demontaj, montaj, zarar verilen yerlerin tamiri
malzemeler ve işçilik yiiklenici firma tarafindan temin edilecelıiir.


