T.C.

Kiıis vaıiLidi
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

Sayı : 35277066-94g
Konu : USG ['HAM TRACKBALL (İMLEÇ DENETIM TOPU) ALIMI İŞİ
TEKLIF MEKTUBU
I lamanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin atılır ı 4734 sayılı kamu ilıaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hilkmüne göre yapılacakhr.
Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (
2-0/ 69- / 2020 ) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastancsi,doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.
1.Sabn almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdüdüğiimüze aittir.
2.Aclı geçen iş için aynca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret odenmeyecektir.
3.Finna uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 138:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hizmet beddi, teslimabn bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren 11 Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı
Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkanlan doğrultusunda en geç 1200,urvirmn gün içerisinde ödenecektir.
5.Teklifinı z kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacakhr.
6.Teklifier genel yekün / kısmi teklif üzerinden değeriendifilecektir.
7.Teldif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi
halinde O 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veva
adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
wiısuevremiseımsıotimmewm
mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
8.Tekli( veren firma bütün bu şartlan aynen kabul etmiş sayılacaktir.
g.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Sartnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10.Teknik sartnarne ektedir.
e-imzahdır.
Irfan KUÇÜK0ĞW
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Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı 14a:2/1

Kırıs Devlet Hastanesi
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e-posta kilisdevlethastanesiQamalcom

İrt : MUSTAFA TOPAL

Evrakın elektronik imzalı sureıine hıtp://e-belge.saglik.govir adresinden 185e5bfe-0d8443eb-a317-099087dee76f kodu ile erisebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile iinzalanını stır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

USG CIHAZİ TRACKBALL TEKNIK ŞARTNAMESİ
A)KONU: Bu teknik sartname hastanemiz doğum polikliniğinde kullanılan 1008703769 ktinye numaralı
Hitachi marka hıvıson otenıs model USG cihazı için alı nacak olan Trackball teknik özelliklerini içerir.
TEKNIK ÖZELLIKLER
Hastanemizde kullanılan Hitachi marka Hıvıson Preı rus model USG cihazım, uyumlu olacaktı r.
Trackball cihazla uyumlu çalısmalı, cihaz / imleç yönlendirmede herhangi bir sorun
yasanmamalıdır.
Ürün cihazın orijinal parçası olmalıdı r.
Ürün kullanılmamıs orijinal paketinde olmalıdı r.
Ürün fiyatı belirlenirken ihale dosyasında sunulan yedek parça fiyat listesi dikkate alı nmalıdı r.
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