XILTS DEVLET HASTATDD • REIS De 22 D SAIİNALATA
BLADE
04494102 10 6 244611 949 -T387

T.C.
KILIS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

00 1 546596

Sayı : 35277066-949
Konu: ETILER OKSIT GAZ KARTUŞU ALIM' 15İ
TEKLIF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktan belirtilen malzenıelerhasin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hillantine göre yapılacaktır.
Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedeli° verebileceğiniz hususundald teldif mektubunuzu en geç (

ör/ 06

2020 ) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastenesi,dogruclan temin birimine gönderilmesini rica ederim.
1.5atın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümlize aittir.
2.Adı geçen iş için aynca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret adenmeyecektir.
3.Fimıa uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü Içerisinde saat 08:30 ile 16:00 araw Kilis Devlet Hastanesi Muayene KCIADS90nU
4.Mal/hizmet bedeli, teslimalın bölük) muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten Itibaren Il Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı
Döner Sermaye Bütçesinden bütçe Imkanlan doğrultusunda en geç .120(TUryirinly gün Içerisinde ödenecektir.
ETeldifinlz kaşell ve Imzalı olarak kurumumuza Ibraz edilmelidir. Aksi halde teldifinD dikkate alınmaymakbr.
6.TeWifier genel yekün / kısmi teklif üzerinden değerlendidlecektir.
7.Teldif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma BidmImize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi
adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
halinde O 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi VeyhüDVD<N6StINDID061661:t501
mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
8.Teklif veren firma bütün bu şartlan aynen kabul etmiş sayılacaktır.
9.5fiz konusu Teklif mektubuna ve Teknik şarbıamesine hftp://kiksism.saglik.gov.fr web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10.Teknik şartname ektedir.
e-imzalıdır.
Irfan KÜÇDKOBLU
IDARI MALI IŞLER MÜDÜR YRD.

Marka /Model/ UBI3 / $UT:
TEKLIFLER
Onşi

&re
I

EDLEN GıcsiT GAZ KARTusu AUmlnyum GNI:kıl 91-100 GR.

miktar

elılm

50

ADET

aldın ElY46

Tavlam Tutar

TOPLAM(KMV HARIÇ)

Kilis Devlet Hastanesi

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GOL Rıdvan No:2/I

Tel:0348 822 I 11-10 10 Dahili 1872 Faks:0348 814 10 15

e-posta kilisdcylethasıanesiiggmaikeem

irt : MUSTAFA TOPAL

Evrakın elektronik imzalı suretine hıtp://e-bMge.saglik.govir adresinden 1138a110-bd2d-430)-94e2-e02/3c971)3086 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalannusur.

GAZ 1NDİ KATÖRÜ TEKNIK ŞARTNAMESİ
1.E0 gazı ile sterilizasyona uygun olmalı dı r.
İ ndikatörler strip tarzı nda olmalı ; E0 gaz konsantrasyonu , zaman ,sı caklı k ve nem parametrelerinin hepsine
duyarlı olmalı ve üzerinde EO gaz ile sterilizasyon için olduğunu gösterecek ibare olmalıdı r.
Maruziyet süresine göre renk değiştirebilen işareti olmalı dı r.
Yüzeyi lamine kaplı olmalı ve mürekkep transferini önleyebilmelidir. Ka ğıt üzerine baskı olmamalı dı r.
İ ndikatör kurşun ve ağır metaller içermemelidir.
Sterihasyondan sonra arş ivlendiğinde renk değişimi en az 6 (altı ) ay süreyle sabit kalma özelliğini
sağlamalıdı r.
Normal oda şartları nda (15-30 derece / %35-60 nem)saklanabilmelidir.
Ürüne ait yorumlama tablosu mevcut olmalı ve ürün üzerinde açı klayı cı Işaret bulunmalı dı r.
Raf ömrü açı lmamış paket içerisinde üretim tarihinden itibaren en az 2 yı l olmalı. Miat teslim edildiği tarihten
baslamalıdı r.
Teklifle birlikte numune getirilecektir. Numune getirilmemişse değerlendirilmeyecektir.
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