KRiz DEVL T V'ES
T.C.
KILIS valiliği
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

Sayı 35277066-949
Konu SICAKLIK (041M C1HAZI ALIMI İSİ
TEKLIF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerintiain alum 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d)bendi htliantIne göre yapılmaktır.
Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (
( 2020 ) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi,doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.
/
1.5ahn almadan doğan tüm masraflar sahaya aittir. KOV ise Müdüdüğümüze aittir,
2.Adı geçen iş için aynca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektin
3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hizmet bedeli, teslimaün bitMlip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğe Muhasebe Binmince 2020 mali yılı
Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imlianian doğrultusunda en geç .noryüzstmo gün Içerisinde ödenecektir,
5.Teklifıniz kaşeli ve Imzalı olarak kurumumuza Ibraz edilmelidir. Aks1 halde teklifiniz dikkate almmayacaktır.
6.Teklifler genel yekün / kısmi teklif üzerinden değerlendidlecektin
7.Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimiz° kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi
adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
halinde O 348 814 10 IS no lu telefona faks edilmesi vevI
a
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mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
B.Teldif veren firma bütün bu şartian aynen kabul etrniş saydacaktır.
9.56z konusu Teklif mektubuna ve Teknik Sartnamesine http://kilisism.sagfı k.gov.tr web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10.Teknik sartname ektedir.
e-imzalidır.
Abdullah YED1L1OĞLU
idari ve Mali Işler Müdürü
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Kilis Deyim Hastanesi

Kilis Kazım Karabekir Mahalles( Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

Te10348 822111140 10 Dahili 1872 Faks:0348 814 10 15

e-posta . klı sdevlethastanesı ggmaiLeam

Irt : MUSTAFA TOPAL

Evrakın elektronik imzalı surmine hap://e-belge.saglik.goyar adresinden a565c1a4-dIdc-4577-ae07-96bdbb19aa74 kodu ile erişebilirsiniz_
Bu belge 5070 sayılı elckıronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile immlanmıstu.

SAĞLIK L3AKANLJĞI
Kilis Sağlı k Müdürlaga
Kilis Devlet Hastanesi
NON İNVAZİ V HASTA SICAKLIK ÖLÇÜM

CIRAZ1

TEKNIK ŞARTNAMESİ
KONU:
Bu teknik şarınnınc Kilis LYevleı
teknik şartnamesidir.

tesi genelinde kullanı lacak olan teınassız
ateş biçer

TERNİIC ÖZELLİKLER
I. Vticut ve yüzey sıcaklığı nı dleebilı
nelidir.
Vücut bleftın rant!: 34,0 °C
ile 42,5 °C (0,5 t) arası olmalı dır.
*0,2 °C iloğrillukla ealışabilmelidir.
4, Yüzey Olçum aralığı
: 0 t ile 100 °C (±I t) arası olmalı dır.
5-15 eni mesafede ölelim yapabilmelidir.

ölçaı n zamanı 0,54 saniye olmalı dır.
Otomatik kapanma özelliği olmalı dır.
0190ın halizwı olmalı dı r.
Sesli uyarı sistemi olmalı dır.
Geniş ışıklı LCD ekrana sahip olmal
ıdır.
1 adet CR2032 tip pil ile ealışınalıd ı r.
En az 2 yı l garantili olmal ıdı r.
13, Her cilı az pille tesliııı edilmeli, her cihaz için ayr
ı ca I adet yedek pil verilmelidir.
Tial<çe kullanım klavuzu olmalı dı r.
Cihazı n UTS/L/BB kaydı olmalı dır.

