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Agn İı sağlık Müdtırıüğü
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921458
KONU : Teklife Davet

07.06.202l

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı TAIıIDEM YIIMUŞATMA VALFI ALIMI
işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22|D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç
birim ve toplam fiyatının 101061202| tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim
edilmesi yada di}radindh@gııail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Ebubekir
ıdari ve Mali v.

Dr.

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayrr ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve diizelnne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacakiır.
_ Malın tiiriine göre [JBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 giin içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacakiır.
_ - Alımlar http://www.agiihale.gov.ü/e-posta adresli Ağn Valiliği İıale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaklır.
_ e_posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta tizerinden de ilan edilmektedir.

Miktar Birimi Birim Fiyılı ToplamSıra No Matın / İşin Adı
1 ADETı TANDEM YUMUŞATMA VAIFİ AtİMİ



TANDEM vUMUşATMA vALFI TEKNİK öznııixuni

l.Tandem yumuşatma Valfı kontrol zamanlı olmalıdır.

2. Tandem yumuşatma valf dijital ekran özelliğine olmalıdır.

3.kullanılcak tandem yumuşatma valfı saat ve ters yıkama özelliğine sahip olmalıdır.

4. kullanılacak tandem yumuşatma Valfın giriş ve çıkışlar l"inç olmalıdır.

5.kullanılacak tandem yumuşatma valf mevcut sisteme uyumlu olmalıdır.

6.Valf ve gövde yaptsı plastik olmalıdır.

7. kullanılacak tandem yumuşatma valfi Suyun kalitesini bozmayacak özellikte olacaktır.

8. Yüklenici firma TSE 12426ve 12843 İso ııess-2016 İso gooı_z0l5 İSo 14001-20l5

OHSAS l800l/2007 belgesine sahip olmalıdır. Ytiklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili

belgelere satıip olmalıdır.

9.Yüklenici firma su antma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
lO.Valf ytlklenici firma tarafından demontajı ve montajı yapılacaktır. Daha sorua valften den
dolayı doğabilecek sorunlar veya arzalar ytikleniciye aittir.
l l. Firma üretici tarafından yetkili teknik servis belgesine satıip olmalıdır.
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