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Ağn n Sağl* Müdiırıüğü
Ağn Eğitim ve Anştrma Hastanesi

TEKLiFE DAVET

08.10.202I
Sayı: Q23
Konu: LlI(ItALI KOLTLJK ÖRTÜSÜ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ye aşağıda cinsi, miktan ve özellikleri yazılı malzemelerin a|ımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 22ld maddesine göre DoğIudan Temin Usulü ile yapılacakır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat
tekliflerinizi TL üzerinden l4.10.202l saat

hususunda; Gereğini rica ederim.

ll:00 'a kadar satinalma004@qmail.coün adresine ivedi olarak glindermeniz

idari

iHTiYAç LİSTEsi

Teklif Eden
...l...D02|

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşedmza

Ek ; Teknik Şartrıame
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

, Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambanrıa mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
' Malzemenin şarmameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idaıenin talep etmesi durumunda nunune verilecekir.
. Altematif Teklif Kabul edilmeyecektir
. Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

'eklifedilen malzemelerin "T.C.llaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış tlriln numarası (barkod)
olmaltd!r.
, Teklifedilen tlıünlerin onaylannış llrün numarası (barkodu) lisıe halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecekıir.
, ldare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazllı alebi uzerine in geç ı 80
gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
. Firma veya Bayii Numarası da beliıtilecekir.
. Tekıik Şartname ektedir.
. En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kııruma ulaştrılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapllmayacalİır.
. Bu alundan ortaya çıkacak olan ihtilaflann halıinde Ağn Mükemeleri ve icra Daireleri Yetkilidir.
. Teklif veren Firma,/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmiş salılır.

Malzeme Adı sut
Kodu UBB Miktır Birimi

l
LİKRALl KOLTUK ÖRTÜSÜ
(TEKLi) 250 Adet

Cenel Toplam

T.c. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTIM VE ARAŞTIRMA IIASTANESİ Tlİ Far: e mai|: Hz.ELiF YARIKAN Dahili
Sayfa 1

S.No BŞtql,rj9 ToplamTuıar



T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim Ye Araşhrma Hastanesi

KOLTUK ÖnrÜsÜ ALIM İŞi TEKNİK ŞARTNAMESi

l. KONUı
1.1 Bu şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ihtiyacı olan madde 2'de teknik

özellikleri belirtilen 250 (iki yüz elli) adet refakatçi koltuğu örtüsü alım işinin 4734
sayılı kamu ihalesi kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİKÖzsLLİKLsn,
2.1.Bahse konu alım, Agıı Eğitiııı ve Araştürma Hastanesi yatan hasta odalarında bulunan refakatçi

koltiıklarının, korunması amacıyla istenmektedir.

2.2,Talep edilen koltuk örttileri, likalı kumaştan, etrafı lastikli, takrlıp çıkanlabilir ve kolçak
kısımlarını örtebilecek yapıda, tek parça halinde imat edilecektir.

2.3.Koltuklar açılabilir özelliktedir ancak yapılacak olan örtüler, koltukların kapalı haline göre imal
edilecektir.

2.4. Örttiler, yıkanmaya ve küçülmeye çarşı dayanıklı kumaştan olacaktır. Örtüler en az 6 1altı) ay
solmaya ve ktiçülmeye karşı dayanıklı olacaktır. Bu süre zarfında bozulan örtüler, yenisiyle
değiştirilecektir. Yüklenici bu değişimler için ücret talep etmeyecektir.

2.5. Örtülerin ölçüleri, ek'te sunulan çizinrde belirtildiği gibi olacaktır.

3. KABUL;
3.1 Kabul, Hastane teknisyenlerininde bulunacağı komisyon tarafından yapılacaktır. Kabul
ve kontrol idari şartname, teknik şartname, sözleşme ve sözleşme ekleri ile ihate yönetmeliği
hükümleri çerçevesinde yürütülecektiI.

Yukarıda belirtilen hizmet alımıyla ilgili tüm uyuşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri
yetkili oıacaktır.

r YlLDlz Musa GUN

Tekni Sorumlu T lsyent
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