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Teklif Mektubu Dıvet

Sağlft Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı TRA\/IVIAÇANTASI ALIMI işi4734 Sayılı
Kamu İhale Kanunın22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam

fiyatının l5.03.2D2l tarih ve saat l2:00'e kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada

diyadindh@errıail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize atz ederim.

idari ve

Dr.

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

gerekmektedir.
_ renıRe( rakam veyayaL ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
_ Eksik doİduruıan iizerİnde kazıntı sitinti ve düzeltrıe yapılan teklifler değerlendirmeYe alınmaYacaktır.
_ Malın tilrüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu betirtilmeyen teklifler değerlendirme dıŞı bırakılacaktır.

- Ödemeler 90 giln içerisinde yapılacaktır.
_ Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ _ Alımlar htto://Ğw.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağp Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan

edilmektedir.
_ Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e_posta adresiniz satrn al.ay" rerilirse tiim alımtar e-posta üzerİnden de İlan edİlmektedİr.
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T.C SAĞLİK BAKANLİĞİ

AĞRı lL sAĞLıK ıııüoünı-ıjĞü

olveolıı DEvLET xısrıııesl

ıclı_ ııtioıHALE - TRAvirA çANTAsı rexx|x şenrxeııesl:

65 x 40 x 30 cm ölçıılerinde olmaldır.
1900 denier PVC su geçirmez imperteks malzemeden üretılrniş olma|ıdır.
Acii Mudahale Çantası fonksıyonel olmalı, gövde Uzerinde 6 adet dış cep bulı;nmalıdır
Büyük yan cebin içinde 4 adet küçük cep olmalıdır. Küçük cep|er kapaklı olmalıdır.
Üst cep içinde 3 adet modül bulunmalıdır. Ayrıca üst cep dışında bir adet de şeffaf cep
bulunmalıdır.
Kapak iç kısmında 2 adet ampü| modüIü bulunmalı bu modüller cırtlı bant ve lastik ile
kapağa sabitlenebilmelidir. Modüllerin ayrılması ve yeniden yerleştirilmesi pratiklik
sağlayacak şekilde olmalıdır. AmpülmodülIerinde en az 120 adet ampül
taşınabilmelidir.
Çanta içinde muhafaza edilen malzemleri korumak ıçin darbe emici malzeme kullanılıırış
olunnıalıdır
Ceplerin dışında çantaya desteklik sağlayan siyah fitiller olmalıdır
Çanta ıçi seperator|e ile istenilen şekiide dizayn edilebilmelidir
Yan ceplerd e en az ,120 ampül taşımaya uygun ,1 .5 cm - 2 crrı genişlikli ampul yı,ıvaları
bulunmalıdır.
Çantanın yan duvarlarında dik durmaya yardımcı olan PVC levha bulunmalıdır. çanta ıçındeki
,-rıalzeme|eri korumaya uygun olmalıdır
Küçıı}t cenleıden birınde sağlık bakanlığının dığerınde ters hilal simgesı bulunmalıci,ı,
Çaııta elcJe veya oınuzda taşımaya uygun oImalıdır.
Çantayı saı,an reflektör bant olmaldır
Çanta kırmızı. turuncu veya mavi renkte olnıalıdır.
2 adet portatif kancalı kemer ıle istenildığinde sırtta taşımaya uygun olmalıdır.
Urun CE belgeli olmalıdır.
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