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Ihale Kodu : 00300

§AYl:
KONU: Teklif Mektubu

PlYAsA ARAşTIRMA TEKLiF MEKTIJBU

Hastanemizin ihtiyaçlanndan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeleı 4?34 sayılı Kamu İhale Kanununun 22ld
(Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hıriç birim fiyatın hastanemiz satrnalma birimine gönderilmesini rica
ederim.
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n

I

Not: Teklillerd€ Kara|amg ve Dak§il Kesinlik|e Olmayacaktır.

*Teklif Mektubu ile birlikte Vergi Borcu Yoktur Yazısını Göndermeniz Rica olunur.

i*UBB KoDU OLMAYAıa TEKLİrr,ın ıcsİnı,iIOE DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

**TEKLiFLERiNiZİ sx crç ı iş cİ.ıxÜ içiıvnr cÖıvırnıırxİz nİcı oırrm-rn.

**TEKNiK şARTNAME EKTEDh. TEKLİFLERiNiZİN UYGUNLUĞU iÇİN ŞARTNAME
TARAFINZCA İıvrzaJ,aNp ıını,FIMlz A GÖNDERiLIıfi LİDiR.

s.No ı.lal / Hİzmet Adı M ktarl Birimi Blrlm Fiyat Toplam Flyat

1 BÜYÜK MiNDER 15 ADET
7 ÜCUK MINDER 15: ADET
3 MEDiTASTON MİNDERİ I 10 ADET
4 BoLsTER l10 ADET
5 ARMUT KOLTUK 6 ADET
6 DUVAR GIYDIRME 1 ADET
7 KAPI GIYDIRME 1 ADET

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

Teklif Veren Firmanın
Adl Firma yetkilisi
Adresi
Telefon kase ve İmza
Fax
E-Maıl

Telefon : 4145l If,007
Fax :4145121236
E-Posta: sanliurfadhsl l@saglik.gov.tr

vdhsatinalma@gmail.com



koltuk ve mindeıler

1. ARMuT KotTuı(

2. BÜYÜK M|NDER

*Yerde oturma düzeninde ku[[anı[maya müsait olmahdır.

*Fermuarlı dış kılıfı çıkarılıp temizlenmeye müsait olmalıdır.

*Muhtelif renkleİde düzenleme yapılabilmelidir.

*70x7Ox 15 cm boyutlannda olmahd,r.

*İç dolgusu krpınt parça sünger olmalıdır.

'15 adet olmahdlr.
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. yetlşkinlerinoturabileceği büyüklükteolmahdır.
o Arkalığın yerden yüksekliği 60 cm olmalıdır,
ı oturma yükseklği 3o cm otmahdır.
ı Oturma zemini çapı yaklaşık 50 cm olmalıdır.
. Polistren (köpük) tane/granül dolgu|u olmalıdır.
. 6 Adet olmalıdlr.
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1. Meditasyon minderi

o Gebe okullarında oturma egzersizleri için kullanılmaya uygun olmalıdır.
. 50cm çapında 15-20 cm cm yüksekliğinde olmalıdır.
ı Fermuarlı dış kılıfı çıkarılıp yıkanabilir olmalıdır.
o iç dol8usu kırpıntı dolgun sünger olmahdır.
ı 10 adet olmalıdır.

2. Bolster

ry
+Meditasyon hareketlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir olmal|dir.
*70 cm uzunluğunda 30 cm çapInda yuvarlak olmahd|..
*Dış kılıfı çıkarılıp yıkanabilmelidir.
*İç dolgusu sert dokuda k|rpIntı sünger olmalıdır.
+10 adet olmahdır. 41-
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3. xÜçÜx MıNDER (KlRuı{T)
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*Yerde oturma düzeninde ve slrt destek amaçlı olarak kullanılmaya müsait olmalıdır.

*Fermuarlt dış kılıfı ç!karılıp temizlenmeye müsait olmalıdır.

*Muhtelif renklerde düzenleme yapılabilmelidir.

*5ox5ox1o cm boyutlarında olmahdlr.

'Kalıp süngerden imal edllmış olmahdlr.

'15 adet olmalıdır.
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DWAR G|YD|RME TTKNiı( şARTT{AMESİ

ıDuvır kıplıma kolry tamlılanGbııır,kıçen mılzcmeden olmılıdır.

'lsl,ış|k,nemden etkilenmemelldlr.

ıYırtılmaya ve renk atmaya kaışı en az on yıl garantili olmalıdıı.

ıÜrün ıştenllen reııkte,d€send€ oımalıdlf.

ıÖlçümü kendileılnin yapma$ gerekmeltedıı.

xAPı GlYDlRME TExNlx şıı1111111ç5i

Duvı, kıplımı kolry tamlılrncbiliı,kıygın mılı.mcdcn olmalıdır.

'ısı,ışılçnemden etkllenmemelıdır.

ıYırtılmaya ve renk atmaya kar en az on yılgaıantili olmahdır.

t Üıün lstenllen ren*te,desende olınalıdıı.

' Ölçümü kendilerlnin yapma$ gerekmektedır.
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