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Ağn Eğitim ve Araştıİma Hastanesi

TEKLiFE DAVET

25 .I0.2021
Sayı: Q55
Konu: Li]<RALI KoLTuK öRTüsü ALIMI

tekliflerinizi TL iizerinden 28
hususunda; Gereğini rica ederim

10.202| saat: 10:00 'a kadar satina]na004@ğnail.com adresine ivedi ol göndermen

ilrrİveç ı,İsrnsİ

TeklifEden
.../.../202l

Kişi / Oda / Firmanın Aü veya Ticaret Ünvanr - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartrame
Satınalmanın Yapılacğı Biıim:

. Malzemeler siparişten sonİa Hastanemiz Ambanna mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektiı.

. Malzemenin şarhameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep emesi durumunda numune verilecektt.

. Altematif Teklif Kabul edilmeyecelf,ir

. Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
, Teklifedilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaytanmış tlıiln numaıası @arkod)

-nalıdr.. Teklifedilen ürünlerin onaylanmş tlrün numarası @arkodu) liste halinde yerilrnelidir. Aksi takdirde değerlendirilrneyece}tir.
. İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu dilzenlennesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi ilzerine en geç l80
gtln içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktr.
. Firma veya Bayii Numarası da belirtileceltir.
. Telmik Şartrıame ektedir.
. En geç 7 (yedi) gİın içerisinde faturasl kunrma ulaştınİnayan Mal /Hi_anetin ödemesi yapllmayacaİtr.
. Bu almdan ortaya ç*acak olan ihtilafların hallinde Ağn Mükeneleri ve lcra Daireleri Yetkilidil.
. Teklif veren Firma./Firmalar yüarıdaki maddeleri kabul emiş saylır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞR] EĞİTİM VE ARAşTIRMA HASTANESİ Tlfi Fax: e mail: Hız.ELiF YARIKAN Dahili
Sayfa 1

S.No Malzeme Adr sut
Kodu UBB Miktar Birimi ToplamTutar

l LiKRALI KOLTUK ÖRTÜSÜ l50 Adet
Genel Toplam

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşğıda cinsi, miktarı ve özetlikleri yazılr malzemelerin alımı 4734 sayıh Kaınu ihale
Kanununun 22ld maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDv hariç birim fiyat



T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağn Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

KOLTUK önrÜsÜ ALIM iŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

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

özellikleri belirtilen {50 ( yüz elli) adet refakatçi kottuğu örtüsü alım işinin 4734

sayılı kamu ihalesi kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

2. TEKNiKÖznııixısn:
2.1.Bahse konu alım. Ağn Eğitim ve Araştırma Hastanesi yatan hasta odalarında bulunan refakatçi

koltüklannın, korunması amacıyla istenmektedir.

2.2.T a|ep edilen koltuk örtiileri, likalı kumaştan, etrafı lastikli, takılıp çıkarılabilir ve kolçak
kısımlarını örtebilecek yapıda, tek parça halinde imal edilecektir.

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

edilecektir.
2.4.Örtller, yıkanmaya ve küçülmeye çarşı dayanıkh kumaştan olacaktır. Örtüler en az 6 (alıı) ay

solmaya ve küçülmeye karşı dayanıklı olacaktır. Bu süre zarfında bozulan örtüler, yenisiyle
değiştirilecektir. Yüklenici bu değişimler için ücret talep etmeyecektir.

2.5. Örtülerin ö|çüleri, ek'te sunulan çizimde belirtildiği gibi olacaktır.

3. KABULı
3.1 Kabul, Hastane teknisyenlerininde bulunacağı komisyon tarafından yapılacaktır. Kabul
ve kontrol idari şartname, teknik şartname, sözleşme ve sözleşme ekleri ile ihale yönetmeliği

hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

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