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Sayı : 35277066-949
Konu : AMBALAJ ATIĞI KUTUSU ALIMI işi
TEKLIF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerinfişin alımı 4734 sayı lı kamu üniteleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hülmıtIne göre yapılacaktır.
. Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz lıususundaki teklif mektubunuzu en geç (
03 / 0d
1 / 2020 ) günü saat 14:00e kadar Kilis Devlet Hastanesidioğnıdan temin birimine gönderilmesini rica ederim.
1.Sabn almadan doğan tüm masraflar satı cıya aittir. KDV Ise Müdürlüğümüze aittir.
2.Adı geçen iş Için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası as Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hizmet bedeli, teslimahn bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Bidmince 2020 mali yılı
Döner Sermaye Bifiçesinden bütçe imkfinlan doğrultusunda en geç .r200,0
iy gün içerisinde ödenecektir.
5.Teldifiniz kaşeli ve Imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacakhr.
6.Teldiller genel yekün / kısmi teklif üzerinden değedendirilecektir.
7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai hitiminden önce Satın Alma Birimimize kapak zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi
adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
halinde O 3413 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veNaıluvrawitytwoumww,
mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
&Teklif veren firma bütün bu ;edlen aynen kabul etmiş sayılacaktır.
9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Sartrıamesine http://kilisismsaglik.govdr web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10.Teknik şartname ektedir.
e-Imzalıdır.
Irfan KÜÇOICOĞLU
IDARI MALI IŞLER MÜDÜR YRD.
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TOPLAM(KDV HARIÇ)

Kilis Devlet Hasıanesi

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GOL Bubran No:2/1

TelD348 822 II 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

e-posta: kilisdevlethastanesiCIgmaikcom

Irt : MUSTAFA TOPAL

Evrakin elektronik imzalı suretine http://e-beige.saglik.goy.tr adresinden 21c8f41f-334e-4d74-9afc-7d23306c3859 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 saydı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalaninıstm

CAM AMBALAJ ATIK KOVASI 5 LT (MAVI)
I. TSE veya CE belgesi olmalıdır.
Kutunun rengi mavi olmalıdır.
Kutu üzerinde ambalaj atık kutusu yazısı olmalıdır.
Kova delinme ve kı rı Ima riskine karşı polipropilen orijinal ham maddeden imal edilmiş olmalıdır.
Kesinlikle kınlmaz olmalıdır.
Ürün 5 It olmalıdır.
Kovaya atılan ürünlerin dökülınesine önlemek için tek yönlü güvenlik valfı olmalıdır.
Kova gövde ve kapak olarak imal edilmiş, kapak kilitli olmalıdır
Kapak, gövdenin üzerine sıkıca ve kullanım= uygulaması esnasında sökülmeyecek şekilde
monte edilmiş ve [am sızdırrnazlık güvenliğine sahip olmalı.
Nıımune üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
Ürünler Hastane ambanna raf teslimi olarak gönderilecektir.
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