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Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazılı MERKEzİ orsİ.rBN §İsTEıüd YEDEKPARçA ALIIW işi 4734 Sayılı Kamu İhab Kanunun 22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu
işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının l4ll}t202l tarih ve saat l2:00'a kadar hasanemiz satın alma
birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@ gıı ail.com adresine göndermenizi
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rica ederim.

Bilgilerinize an ederim.

iaarl ve Mali Hizmetler Müdüril

§ırı
No

Malın / Adı Miktır Birimi Birim
Fiyatı

Toplım

ı IIAVArİr,rnrcsİ ı ADET
2 yAĞ riLTREsİ ı ADET
3 YAĞ SEPERETÖRÜ ı ADET
4 KOMPRESÖR xığrlzorcj ı ADET
5 cF050.(FİIJTRE) ı ADET
6 sF050GİLTRE) ı ADET
7 PF050GİLTRE ı ADET
E PFOı2GİLTRE) ı ADET

l
Dr.Vedat

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Sahn alına birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayazı ile) KDV hariç TL olarak dtizenlenecektir.
, Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve düzeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacakiır.
- Malın tiirtine göre UBB Kodu ve SUT Kodu beliıtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 giln içerisinde yapılacaklır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mekfubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agiihale.gov.tr/e-posta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilınektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağl* Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse ttim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilınektedir.



Komprcsör baiım onanm klü teknlk şaıtıamesl
1. Kompresörleıh 

_ _ leçyodak bakımıııda kullanılan kİüer EKotAK ilARKA
OKSİJE}{ KotPRĞsÜt cıııazına uygun olmalıdır.

2. Bakımda kıı|lanılacak parçalar

ı §epentğrli]üııl l ıdet. yıü frlrısl l ıdet. Havı 6lüe.l l ıdet. Yağ 20lt
ı hıt filüosl 4 tıkım

3. Y0klenİd İrmı CE_ISO_TSE belgeteılnı ıahlp Ortlnteı| kullenılmah

4. Hitün mılıemelcr orflnıl olmılıdıa tuıdil yın ıınıyl ürilnler kcılnltktc
kebul edllmeyecek olup numuneye bakıhcaktİ.

E. Bıİım 
_ 
yağlın rııün 2.000 ıaıülk değll 3.0OO ıııülk ağır bakım yığbn

kullınıtmıhdır. Akıl tıl«ürde y€un çalçünldığındın öEıü-ııınmı ye İrızııır
o|ugüırmıktıdır.

6. Hat frltreleıinin milıron değerlerine bakılacak olup uy,gun olmayan ortlnler kabul
edilneyecektir.

7. Cihadarda bakım yaüpan firma eleınanlannın §i eğli o|duğunu gösbrir Eğitim
Seıtilikalannı göste]ırıek ve telılifleıiııde de vermeleıi gerekmektediİ.

8. kullanılan Ortl]ıleıin gaztann yapısını bı.ıznayacak olan ma|zemeleıden ımaı
edfrnb olmah ve keshlikle kanseroşen malzeme içerıııerırlldir.

9. montıaiı yapıhrak tesllm edileektir. Anza durumuııda yada montıajla alakalı her
türl0 hataya kaşı 6 ay garanü|i olmalı.

10. Numuneler muüaka görü|ecektir

1 1. Numunesi göıtl|meyen lekliier değErlendirıneye ahnmayacaktır

12.]üonta|da kullanıbcak olan takırn-alet e|evat ve dlğer kullanılacak olan malzemeler
için bir ttcr€t ödenırnyecektir.

l3.Yukanda btenilen hususlarla blrlil<te nıontajın yapılması da yokleniğe ait
obcaktır. Eıdra bir tlcret ödenmelecektir.

l4.YÜKtENİcİ F|RMAıJR Tüm fryaüannı toNTAJ, KARGo, NAKLİYE vE
lŞÇlllr dahileıı r6 ay garantillÖlacar şekilde gtız tın0ııde tutaıak vereceklerdir.

Me oĞa


