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Konu HASTA KARYOLASI KUMANDA KABLOSU ALIMI
TEKLIF MEKTUBU

Hastancmizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelenn/işin alı mı 4739 sayı lı kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hükmü= göre yamiacakur.
Aşağıda cins ye miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç
17/08/2020 günü saat 14:0We kadar Kilis Devlet Hastanesbdogrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.
'Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV Ise MüdürlüğOmlize aittir.
2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecekbr.
3.Firrna uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 Iş günü içerisinde saat 08:30 Ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
Birimine teslim edecektir.
9.Mal/hizmet bedeli, teslimabn bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren Il Sağlı k Müdürlüğü Muhasebe BirimInce 2020 mali yı lı
Döner Sermaye Butçesinden bütçe imkanları doğrultusunda en geç 1"(TuzFirıni) gün Içerisinde ödenecektir.
5.Tekliflniz kesen ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Alcsi halde teklifiniz dikkate alınmayacaldır.
6.Teldifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
7.Teldif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bibminden önce Satı n Alma Bidmimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi
halinde O 398 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kIlisdevıetha5tane5i9gma1l.cem adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
8.Teldif veren firma bütün bu şartlan aynen kabul etmiş sayılacakbr.
9.Soz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine http://kilisism.saglik.gav.tr web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10.Teknik şartname ektedir.

Irfan KÜÇÜKOĞLU
idari ve Mali işler Mdr. Yrd.
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Kilis Devlet Hastanesi

Kilis Kazı m Karabekir Mahallesi Abdullah GOL Bulvarı No:2/1

Te1:0348 822 Il 11-10 10 Dahili : 1872 Faks0348 814 10 15
irt : MUSTAFA BOZDOĞAN

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmaiteem

Evrakı n elektronik imzalı suretine lutp://e-belge.saglik.govir adresinden 20d4bc31-2d0e-45eb-b060-b8d950b5c344 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile iınzalanmıstır.
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SAĞLIK BAKANLICI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi
HASTA KARYOLASI KUMANDA ARA KABLOSU
TEKNIK ŞARTNAMESİ

A)KONU: Bu sartname Kilis Devlet Hastanesi yatan hasta servisleri ve yoğun bakımda kullanılan
Muka marka MKF-4350 ve MICF-4450 model hasta karyolalan için alınacak olan kumanda ara
kablosu teknik özelliklerini içerir.
B)TEKNİK ÖZELLIKLER:
Ara kablolar Muka marka MICF-4350 ve MKF-4450 model hasta karyolalan kumandalan için
uyumlu olacaktı r.
Kablolar spiral şeklinde olacaktır.
Kabloların iki ucu I O pin jak şeklinde olmalıdır.
Kablolar lcurnanda ve motor kartındaki soketlere tam oturacak, temassızlık yapmayacaktır.
Sıvı , toz girmesini engellemek amacıyla kablo soketlerinin ucunda conta olmalıdır.
Ürünler satmalma öncesi cihaz üzerinde numune değerlendirmesi yapılacak ve uygunluğuna
karar verilecektir.
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