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Sayı 35277066-999
Konu ALÜMINYUM CAM BÖLME YAPIMI İŞI
TEKLIF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktan belirtilen malzemelerin/işin alı mı 4734 sayı lı kamu bakteri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hülmillne göre yapı lacaktı r.
Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (
/ 2020 ) glIntI saat 14:0fre kadar Kilis Devlet Hastanesi,doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.
_10 / rö
1.Sabn almadan doğan tüm masraflar sahaya aittir. KDV Ise Müdüdüğümüze aitti.
2.Adı geçen iş Icin ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3.Fımıa UhdeSirlde kalan malzemeleri siparişi taklben 5 Iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası IGlis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
9.Mal/bizmet bedeli, teslimabn bithilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten Itibaren İi Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mall yı lı
Döner Sermaye Bötcesinden bütçe imkönlan doğrultusunda engeç 120tYönirM17 gün içerisinde ödenecektir.
5.Teldifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacakhr.
6.Teldifler genel yekün / kısmi teklif üzerinden değedendhilecektir.
7.Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Bidmirnize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi
adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
halinde O 398 819 10 15 no lu telefona faks edilmesi veamıtyrötb.mtmaıoymmuum
mektubunun aslı nın gönderilmesini dca ederim,
8.Teldif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sawlacaktır.
9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik şartnamesine http://kilisism.saglik.govar web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10.Teknik şartname ektedir.
e-imzahdı r.
Irfan KÜÇÜK0ĞW
IDARI MALI IŞLER MÜDÜR YRD.
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Kilis Kawm Karabekir Mahallesi Abdullah GOL Bulvarı No:2/1
e-posta:kilisdevielhastanesiOgrnaileom

Evrakın °lokum& hnzah suretine http://e-belge.saglikgovw adresioden be94250a-865d-4998-9e93-db16c47469b1 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elekwonik imza ile iınzalanmısur.
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Kilis Devlet Hastanesi
ALÜMİbIYUM CAM BÖLME YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAIVIESİ
1-Yapılacak bölme 530x285cm (en x boy) ölçülerinde olacaktır.
2-Yapılacak bölmenin cam kalınlığı 8mm olacaktır.
3-Yapılacak bölmenin camı lamine üzellikte olacaktır.
4-Yapılacak bölme ortadan aliminyum profil ile bölünerek üst üste iki lummdan oluşacaktır.
5-Yapılacak bölmenin alt kısmı kumlu cam olacaktır.
6-Cam bölmenin sol tarafında 160x220cm (en x boy) ölçülerinde cam sürgülü kapı olacaktır.
7-Kapı kilit takımı ve kapı kolu dahil olacaktır.
8-Kapının zeminle bağlantısı olmayıp üst tarafdan sürgülü olacaktır.
9-Kapının üzerinde sabit bir cam bölüm olacaktır.
Kapı ve pencerelerin ek yerlerinde hiçbir pürüz ve montaj yerlerinde hiçbir bosluk
olmayacaktır boşluk yerleri dolgu malzemesiyle doldurularak boyası yüklenici tarafından
yamlacaktır.
ölçüler yaklaşık değer olup firma ölçüyü yerinde alacaktır ve kullanıcıların gösterdiği
şekilde yapacaktır.
Alüminyum ile beton arası temiz bir geçiş olacak ve silikonla desteklenecektir.
Alüminyum sarsıntıdan etkilenmeyecek şekilde duvara sabitlenecektir.
Kullanılacak olan aliminyun profil kalınlığım 1,2 mm olacaktır.
15-Cam bölmede kullanılacak alüminyum eletrostatik toz boya veya eloksallı olacaktır.
16-Firma montaj esnasında verdiği tüm zararı kaı-şılayacaktır ve tüm tamirat yapılmadan
muayenesi yapılmayacaktır.
İş yapım esnasında oluşabilecek tüm iş kazalarından firma sorumlu tutulacaktır.
Kullanılan tüm malzemelerin CE ve TSE belgesi olmalıdır.
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