
T.C
AĞzu variriĞi

aĞzu ir saĞLIK ıııüoünrüĞü
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921540
KONU : Teklife Davet

23.|0.2020

Tektif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı KAII rnı,ısrÜzyox ıımRIGzi İçiN
MUTFAK DoLABı vtARl nÖr.ım yı,pııı rrizırmri ı.r,nuı işi 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunun
22lD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fıyıtıın 26.|0.2020
tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gınail.com
adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.
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NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifler( rakam veya yazı i|e) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mekfubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar lrttp://www.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edi[mektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsizyapılacaktır.
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1 KAN TRANSFÜZYON MERKEZı iÇiİV MUTFAK
DoLABı VEARA BöLME YAPıM xizıvırri
ALlMı
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MuTFAK DoLABI rnrNiK şARTNAMnsi

1- l.Kalite MDF kullanılacalç

2- Kullanılan MDF kılınlığı en az 1.8cm olacaktır.

3- Yerden en az 10cm yüksekliğnde ve ayarlanabilen ayak kullanrlacaktır.

4- Dolaplar "L" şeklinde bir lıısmı "180cm", diğer lısmı "140cm" olarak ayarlanacaktır.

5- Dolap yüksekliği "90cm" derinliği "60cm" olmalrdır.

6- Tezgah üstü kullanrlan taş kendinden evyeli olacalç

7- Kapaklar çarpma kaprlr, 1.srnrf menteşe kullanılmalrdır.

8- Dolaplarda kullanılacak kulplar 1. srnrf olmalrdır.

ARA gÖrME TEKNİK ŞAnTNAMESİ

1- Ara bölmede kullanrlan malzemeler l.sınıf MDF olacak

2- Kullanılan MDF kalınlığı en az 1.8cm olacakhr.

3- Yerden en az 10cm yüksektiğinde ve ayarlanabilen ayak olacaktır.

4- Kullanılan ayaklar sudan etkilenmeyen malzemeden olacaktrr.

5_ Panel montajında "L" bağlantı ve panel üst ve arka krsrmlarında destek amaçlı MDF

kullanilacaktır.

6- Kullanılan kenar bantlamalar 1.srnıf olacakhr.
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