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İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı : 54592530-211/......
Konu : F iyat Teklifi
İşin Adı : H A STA N EM İZ İÇİN PVC K A PLA M A  HİZM ETİ İŞİ
Dosya Id : 3139

24.11.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanem izin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, m iktarı ve özellikleri yazılı m alzem elerin / hizm etin 
alımı 4734 sayılı K am u İhale K anununun 22/d m addesine göre D oğrudan Temin U sulü ile 
yapılacaktır. Söz K onusu alım  için KDV hariç birim  fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.11.2020 saat: 
11:30’a kadar ivedi olarak gönderm eniz hususunda; G ereğini rica ederim .

Teklif Edetı
.../.../2020

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

E k : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi 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.ilaç 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 180 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 icra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

AdresrSansu M ahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdh@ hotm ail.com  Web:
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PVC Zemin Kaplama Özellikleri

Ürünlerin tamamı antibakteriyel özellikte olmalıdır.
Her yerde kullanılabilir.

Hijyenik ve temizlemesi kolay olmalıdır 
Paslanma ve yağa karşı dayanıklı olmalıdır.
250 metre kare olmalıdır.
Hastanenin önce yapılan pvc renkleriyle ve ematıyla uyumlu olmalıdır.
İhaleye girecek firma pvs renkleri ve kaç mili olduğunu tespit etmek zorundadır. 
Pvc işçiliği tamamen firmaya ait olmalıdır.


