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Kilis Devlet Hastanesi
Sayı 35277066499
Konu HAVA KOMPRESÖRÜ ALIM! /51
TEKLIF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayı lı kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hillmaine göre yagılacaktır.
Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubtunun en geç
28/08/2020 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi,doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.
'Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2.Adı geçen Iş Için aynca nakliye kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3.Hrma 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, tesilmatı n bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği, tarihten Itibaren Il Sağlı k Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı
Döner Sermaye Mitçesinden bütçe Imkönlan doğrultusunda en geç 120( T Szyirmi, gün içerisinde ödenecektir.
5.Teklifiniz kesdi ve Imzalı olarak kurumumuza Ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
6,Teldifier genel yekün/kısmi teklif üzerinden değedendirilecektir.
7.Teldif meldıdbunun yukarıda belirtilen tarihte mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimiz° kapalı zarı' içerisinde teslim edilmesi, edilememesi
halinde O 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veyakilisdevıethastanestmall com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
8.TeldIf veren fimıa bütün bu şarUan aynen kabul etmiş sayı lacektır.
9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Sartnamesine http://ldlisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10.Teknik şartname ektedir.

Irfan KÜÇIIKOĞLU
Idari ve Mali işler Mdr. Yrd.
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Kilis Devlet Hastanesi

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

Te1:0398 822 11-1010 Dahili : 1872 Faksı0348 814 10 15
Irt : MUSTAFA BD7rYıĞAN

e-posta : kilisdeviethastanesi@gmaileom

Evıalan elektronik imzalı suretine http://e-beige.saglik.govir adresinden d2aabl4b-04f6-4e4clıbb97-3fec0705981a kodu ile erişebilirsiniı
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzelanmısur.
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KILIS DEVLET HASTANESI

5OLT SEYYAR HAVA KOMPRASÖRÜ TEKNIK ŞARTNAMESİ
1-Voltaj gerilimi 220v-50hz olmalı dı r.
2-Çalış ma bası ncı 8bar olmalı dı r.
3-50It tanka sahip olmalı dı r.
4-Sessiz çalışma özelliği olmalıdı r.
5-Çift silindir olmalı dı r.
6-Bası nç ayarlı ve göstergeli olmalı dı r.
7-Tank bası nç göstergesi olmalı dı r.
8-CE standart belgeli olmalıdı r.
9-Ürün en az 2 yı l garantili olmalı dı r.
10-Ürün teknik servisin onayı ndan sonra kabulü yapı lacaktı r.
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