T.C.
KILIS VALILIĞI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

Sayı : 35277066-949
Konu : HAVALANDIRMA MALZEMELERI ALIM! IŞI
TEKLIF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d)bendi hükmün° göre yapılacaktır.
Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğini/ hasusundaki teklif mektubunuzu en geç (
(Diş tas t 2020 ) günü saat 14:110'e kadar Kilis Devlet Hastaneskdoğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.
1.Satin almadan doğan tüm masraflar sahaya aittir. KDV Ise Müdüriüğümüze
2.Adı geçen iş için ayrı ca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3.fimıa uhdesinde kalan malzemeleri siparişi taklben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Klis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten Itibaren B Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimine° 2020 mali yılı
Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkOnlan doğrultusunda en geç .I2OfYüzvirlitly gün içerisinde ödenecektir.
S.Teklifıniz kaşell ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayariaktir.
6.Teşdifler genel yekün / kısmi teklif üzerinden değedendirilecektir.
7.Teklif mektubunun yukarı da belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Mma BldmImIze kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi
adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
halimde O 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veumtvrairarimatimmumm
mektubunun aslını n gönderilmesini rica ederim.
&Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaldw.
9.Söz konusu Teldl( mektubuna ve Teknik ŞartnameKne http://kIlisIsmisagilk.gov.tr web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10.Teknik şartname ektedir.
e-iınzabdır.
irfan KüÇCMOĞW
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Kilis Deyim Hasıanesi

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

Te1:0348 822 'ili-la 10 Dahili 872 Faks:0348 814 10 15

e-posta : kilısdevlethestanesıCigmailcom

Irt MUSTAFATOPAL

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.genitr adresinden 215c0979-71774063-8541-a22a7697b I la kodu ile erisebilirsiniz
Bu belge 5070 sayılı elektronik inua kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır,

ALÜMİ NYUM MENFEZ TEKNİ K ŞARTNAMESİ
Alüminyum profil malzemeler imalata girmeden dış etkenlerden korunmuş olmalıdır
(renkli ve natürel anodik oksidasyon, özel fırı n boya vb.). Alüminyum levhalar natürel
olarak da kullanı labilir. Alüminyum malzemeler mutlak surette ambalajlanarak
nakledilmeli ve depolanmalı dı r,
Malzeme saf alüminyumdan üretilmiş olmalı dı r.
Alüminyum levhalar 2mm kalınlığında olmalıdır.
Alüminyum parçalar birbirine berçimli tutturulmuş olmalıdır.
Alüminyum menfezler fı rınlı boya olmalı dı r.
5. Ürünler muayene komisyonunun onayından sonra kabul edilecek.
Urun renk atmaya ve paslanmaya karsı 2 yıl garantili olacaktı r.
Menfezler dört yöne üflemeli olacaktır.
Menfez boru çapı 20cm olacaktır.
60x60 ebadında olacaktı r.
Not:Menfez havalandı rma bağlantıları için 2 adet 20x20x20 Te çatal boru ve 15mt folyalı
spiral boru olacaktı r.
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