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Kilis Devlet Hastanesi

Sayı : 35277066-999
Konu : 2 KALEM AMBU SET ALIMI IŞI

TEKLIF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda ciııs ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihalcled kanununun
22. maddesinin<d)bendi hülcmüne göre yamiacaktır.
Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususımdaki teklif mektubunuzu en geç
06/05/2020 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi,doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.
1.Satm almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2.Adı geçen iş için aynca naldiye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3.Fımıa uhdesinde kalan malzemeleri siparişi taklben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
Birimine teslim edecektir.
4.Mal/hizmet bedeli, teslimabn bitirilip muayene komisyonunca kabul edi1Ştarihten hbaren Il Sağlı k Müdürlüğü Muhasebe Bidmince 2020 mali yılı
Döner Sermaye Bütçesinden bütçe Imkanlan doğrultusunda en geç 12N.Tuz1nr") gün içerisinde ödenecektir.
5.Teklifiniz kaşeli ve Imzalı olarak kurumumuza Ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktı r.
6.Teldlfler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değedendlrilecekür.
7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitdmInden önce Satın Alma Birimimiz° kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi
halinde O 398 819 10 15 no lu telefona faks edilmesi veyakilkdevietIm4tane$4.9.MalLentli adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
8.Teklif veren firma bü«ln bu şartlan aynen kabul etmiş saydacaktir.
9,Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine http://kihsismsaglik.gov.tr web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
1.0.Tehnik şartname ektedir.

Irfan KÜÇÜKOĞLU
Idari ve Mali Işler Mdr. Yrd.
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TOPLAM(KDV HARIÇ)

Kilis Devlet Hastanesi

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

Te1:0348 822 Il 114 O 10 Daııiti 872 Faks.0398 814 10 15

e-posta : kilisdeviethastanesi@gmaiLeum

trt : MUSTAFA BOZDOĞAN

Evrakla elektronik imzalı surctine hıtp://e-belge.saglik.goy.tr adresinden e99bd52b-e948-9296-abe18-eddtbecSea84 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmtsur.

AMBU PEDİATRİK (TEK KULLANIMLIK) TEKNİK ŞARTNAMESİ
I. Maske, yumuşak, hava yastı klı ve şeffaf olmalıdı r.
Torba, silikon veya benzeri olmalı askı sı bulunmalı, ambu yolumu 200 (± 25) ml olmalıdır.
Rezervuar hortumu, yeterli uzunlukta ve hareket imkanı sağlayan spiral özellikte olmalıdır.
içinden oksijen bağlantı hortumu geçmelidir.
4.Yabancı materyalin ambu torbasına girmesini önleyecek tek yönlü bir valv sistemi olmal ı dı r.
5. Ürünler numune üzerinden degerlendirilec,ektir.
AMBU YETİŞICİ N (TEK KULLANIMLIK) TEKNIK ŞARTNAMESİ
Maske, yumuşak, hava yastı klı ve şeffaf olmalıdı r.
Torba, silikon veya benzeri olmalı askı sı bulunmalı, ambu yolumu 1800-2000m1 olmalıdır.
Rezervuar hortumu, yeterli uzunlukta ve hareket imkanı sağlayan spiral özellikte olmalıdır.
içinden oksijen bağlantı hortumu geçmelidir.
4.Yabancı materyalin ambu torbası na girmesini önleyecek tek yönlü bir valv sistemi olmalıdır.
5. Ürünler numune üzerinden degerlendirilecektir.
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