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Kilis Devlet Hastanesi

Sayı : 35277066-949
Konu : PVC KMNAK KORDONU ALIM] İŞI
TEKLİF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktan belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d)bendi hülcnıtıne göre yapılacaktır.
Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (
03 /01.- / 2020 ) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hasttmesi,doğrudan tenıiıı birimine günderilmesini rica ederim.
1.Satın almadan doğan tüm masraflar sattaya aittir, KDV ise Müdürlüğümüz° aittir.
2.Adı geçen iş için ayrıca naldiye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret odenmeyecekbr.
3.Fimıa uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 1600 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hizmet bedeli, teslimabn bibrilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren Il Sağlık Müdürlüğü Muhasebe IhrimInce 2020 mali yılı
Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imUnlan doğrultusunda en geç .11ocyüzvitmi, gün içerisinde ödenecektir.
5.Teldifiniz kaşell ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
6.Teklifler genel yekün / kısmi teklif üzerinden değedendihlecektir.
7.TeldIf mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitıminden önce Satın Alma Bidmirnize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi
adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
halinde O 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veuumwdemuwainmm„tu,
mektubunun aslının gönderilmesini dua ederim.
13.Teklif veren firma bütün bu şartlan aynen kabul etmiş sayılacaktır.
9.5oz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şarbıamesine http://kilisism.sagl[k.gov,tr web sitemizden de ulaşabilirsiniz
10.Teknik sartname ektedir.
e4rrızalıdır.
Havva YÜKSEK
IDARI MALI IŞLER MUDUR YRD.

Marka /Model/ U88 / SUT:
TEKLİFLER
Sıra

Cinsi

ı

PVC ZEMIN KAPLAMA MM 7FMESI KAYNAK KORDON0

miktar
300
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Birim Fiyat

Toplam Ivb.

METRE
TOPLAM(ICDV HARİE)

Kilis Devlet Hastanesi

Kilis Kazım Karabekir MOullesı Abdullah GOL Bulvarı No:211

TeL0348 822 Il 11-10 10 Dahili : 1812 Mı 0348 814 10 15

a-pasıa k isılevlaıhaslancsiClgmailtom

tık: MUSTAFA TOPAL

Evrakm elektronik imzalı suretine hUmfie-belge.saglik.govır adresinden d9271d6a-004B-4f7Nabe2-5b6beb69a5e7 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanını stır.
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KILIS VALILIĞI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KILIS DEVLET HASTANESI
PVC KAYNAK KORDONU TEKNIK SARTNAMES1
- Kordon boyutları : 6 mm olmalı dır.
- Su geçirmez özelliği olmalı dı r.
- BBR40: Mipolam Symbioz için organik plastikleştiriciden üretilmiş olmalıdır.
- 150-600 *ısı ile yapışma özelliği olmalıdır.
- Hastane mevcut zeminine uğun olmalıdır.
- 100 metrelik makara şeklinde tek parça olmalıdır.
- PVC içeriğinde kansere neden olan ham madde içeriği bulumamalıdır.
- Isı iletkenliği EN425 e göre ve yangına dayanıklı olmalıdır.
- teknik servis personeli tarafından görüş alınarak Numune üzerinden değerlendirme
yapı lacaktı r.
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