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Teklif Mekfubu Dıvet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı ASAI\ISÖn yBlnK PARçA BAKIM
ONARIM rrİzlrlnr ALIMI işi e13l Sayılı Kamu İhale Kanunun 22lD maddesi kapsamında alınacak
oluP; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 03.03.2O2l tarih ve saat 12:00'İ kadar hastanemiz
satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi ricaederim.

Bilgilerinize arz ederim.

İdari ve

Dr.Vedat

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayaA ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
- Eksik doldurulan iDerinde kazınh silinti ve diizeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiirüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar htto://www.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta iDerinden de ilan edilmekiedir.

Sıre No MahnıSineo Miktar Birimi Birim
Fivıtı

Toplam

1 ı(APı TAşıMA MAl(ARAsl (50 ADET AtT,
50ADET Üsrıvıırını)

1(x) ADET

2 sdtıKAĞıRIıK PATENı t2 ADET

3 ıdthAçMA MAKARASı 10 ADET



ı(APı TAşıMA MAıGRASI: (50ADETAtT50ADET ÜsT MAKARA }

PIASTİK MAKARAIAR DARBE MUKAVAMETI YÜKSEK

süRTüNME KATsAyısı DüşüK

ses eıuici

YANMAz

ııırişeri x özeı.iĞ e sexi pri n.

l.Sınıf orijinal malzeme olacaktır.

Hastanemiz teknik elemanları tarafından değerlendirme işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

50 tİK AĞıRIıK PATENh ( u ADET ı
Poliuretan karışımlı malzemeden üreülmiş ol malıdır.

§ınma dayanımı çok yüksek olacak.
Yumuşak ve esneme özelliğine sahip olmalıdır.
1 m/s hızlarda kullanılacaktır.

1.Sınıf orijinal malzeme olacaktır.

Hastanemiz teknik eleman|arı tarafından değerlendirme işlemi yapıldıktan sonra tes|im alınacaktır.

KıtıTAçMA MA}GRASI: (ıOADET ı

PIAST|K MAKARALAR DARBE MUKAVAMETİ VÜXSEX

SüRTüNME KATsAyısı DüşüK

sEs EMıcı

YANMAz

ANTıSTATı K özeı.iĞ e sAHı PTıR.

1.Sınıf orijinaI malzeme olacaktır.

Hastanemiz teknik elemanları tarafından değerlendirme işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.


