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Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921213
KONU : Teklife Davet

20.05.2020

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı TEDAVİ RED DEFTERİ ALIIVI işi 4734

Sayılı Kamu İhale Kanunun 22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve
toplam fıyahnın 22.05.2020 tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi
yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rİca ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Sıra No Mılın / İşin Adı Miktar Birimi Birim
Fiyatı

Toplam

1 TEDAVİ RED DEFTERi İİİİtİİ 10 ADET

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

gerekmektedir.
_ ıetııfler( rakam veyayüzl ile) KDV hariç TL olarak dtizenlenecektir.
_ Eksik doİduruıan tıİerİnde kazıntı silinti ve diizeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmaYacaktır.

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

- Ödemeler 90 gun içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde tektif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ - Alımlar http://*w.aeıriihale.gov.trle-posta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan

edilmektedir.
- Ahm konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.

- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta iizerinden de ilan edilmektedİr.
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Ağrı ll SağIık Müdürıüğü
Diyadin Devlet Hastanesi

MATBU EVRAK BASİMİ TEKNiK ŞARTNAMES|

Tedavi Red Defteri Teknik Şartnamesidir

1. Ebatı 44 olmalıdır.
2. Kağıt cinsi 70 gr. 1.hamur beyaz kağıttan olmalıdır.
3. Fotokopili2 nüsha toplam 200 sayfa olmalıdır.
4.Çlft taraflı karton kapaklı üstten ferferaj!ı olmalıdır.
5.Sıra numarası birbirini takip etmelidir.
6. Tarafımızdan gönderilen tedavi red formu ile aynı olmaldır.

ve Maii
illüclı]inii
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SAĞUK BAKANIİĞİ

ıgrı iıı sağııt MüdürIüğü

Diyıdin Devlet Hıstanesi
TEDAVI RED FOR]VIU

İnKÜMANKODU KU.FR05 yıyıu r^ıniıri 08.04.20l0 nnüzvox
TARİHİ

22.o2.2ol9 REVİZYONNO ra SAYFA No lll

Bana uyguIanan / p|anlanan tedavinin tüm yönleri, uygulanmaması durumunda

otuşabilecek tüm aksilikler - ölüm d6hiI olmak üzere - bana ve yakınlarıma anlatıldı. Tüm

bunIara rağmen bana veya yakınıma uygulanacak tedaviyi durdurulmasını l
uygulanmamasını istiyorum. Buna rağmen oIuşabilecek tüm komplikasyonları, yasal şartların

tüm sorumIuIuğunu kabu! ediyorum. ...l ...l2O...

Hasta veva yasal vasisi Hasta yakının

Adı Soyadı : Adı Soyadı:

Yakınlığı: Yakınlığı:

Adresi: Adresi

lmza:

Sahit ( Hastane Personeli O!malıl Tedavivi planlavan / uvgulavan Hekimin

Adı Soyadı: Adı Soyadı

imza: imza / Kaşe

imza


