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Konu 1 KALEM KANTAR ALIM! IŞI
TEKLIF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktan belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleled kanununun
22. maddesinin(d) bendi hilkıntine göre gapılacaktır.
Aşağıda cins ve miktarı belinden malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (
27- O ı 2020 ) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastaneskdoğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.
1.Satin almadan doğan tüm masraflar sahaya aittir. KDV ise Müdüdüğumüze aittir.
2.Adı geçen iş için aynca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 ı 5 günü içerisinde saat 08:30 ıle 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatm bitirdin muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Blrimince 2020 mali yılı
Döner Sermaye Butçesinden bütçe imkonlan doğrultusunda en geç notyu2synIn gün içerisinde ödenecektir.
5.Teldlfiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza Ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacakbr.
6.Teldiger genel yekün / kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitıminden önce Satın Alma Birimirnize kapalı zarf Içerisinde teslim edilmesi, edilememesi
adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
halinde O 318 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi vey,,,,Amthumhuı summutim
mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
&Teklif veren firma bütün bu şartian aynen kabul etmiş sayılacaktır.
9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Sartnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10.Teknık şartname ektedir.
e-ımzalıdır.
Irfan KUÇOKOGLU
IDARI MALS IŞLER MÜDÜR YRD.
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TOPLAM(KDV HARIÇ)

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GOL Bulvarı No.2(1

Kilis Devlet Hastanesi
Te1:0348 822 11 11-10 IO Dahiıi : 1872 F
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irt : MUSTAFA TOPAL

Borak ın elektronik imzalı suretine lıttp://e-belge.saglik.gov.ır adresinden 3d455a80-a6ba-4b05-90a7-692c804d1780 kodu ile edşebilirsiniz.
Bu belge 5070 saydı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

KANTAR TEKNİ K ŞARTNAMESİ
En az 50*60 cm boyutunda olmalı dı r.
Dijital ekran olmalı dı r.
Ayaklar vası tası ile terazi ayarı yapı lacaktı r.
En az 150 kg tartacak kapasitede olmalı dı r.
En az 30 saate kadar kullanı labilen dahili şarj edebilen aküsü
olmalı dı r.
Numune üzerinde değerlendirme yapı lacaktı r:
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