T.C.
KİLİS vALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

Sayı

5277066-949

Konu 1 Kalem Tı bbi Sarf Alımı
TEKLIF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktan belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi Milcmüne göre yamlacaktır.
Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hustmundaki teklif mektubunuzu en geç
07/09/2020 günü saat 14:00'c kadar Kilis Devlet Hastanesi,doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.
'Satın almadan doğan tüm masraflar sahaya aittir. KDV ise MüdürlOğilmüze aittir.
2.Adı geçen iş Işin ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret fidenmeyeceldir.
3.Fnia uhdesinde kalan malzemeleri siparişi taldben 5 iş günü Içerisinde saat 08:30 Ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
Birimine teslim edecektir.
4.MM/hizmet bedeli, teslimatm bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlı k Müdürlüğü Muhasebe Eadmince 2020 mali yılı
(Y
Döner Sermaye BOtçesinden bütçe imkOnlan doğrultusunda en geç 120 usTerill) gün içerisinde ödenecektir.
5.Teldifiniz kesdi ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktir.
6.Teldifier genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirileceldlr.
7.Teldif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bitImInden Önce Satın Alma Birimknize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi
starıeslşjmaul.com adresine mali gönderilmesi ve daha sonra teklif
halinde O 348 /314 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya khll
8.TeklIf veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş samlacaldır.
9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Sartnamesine http://ldbsism.saglik.gov.tr web sitemizden de utaşabilirsiniz.
10.TeknIk şartname ektedir.

Irfan KÜÇÜKOĞLU
idari ve Mali işler Mdr. Yrd.
TEKLIFLER
en
I

Cinsi
KOTER PLAĞIOFTLI

Miktar

Birim

1.000

ADET

Birim Fiyat

Toplam Tutar

TOPLAM(KDV HARIÇ)

Kilis Devlet Hastanesi

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GOL &Ibin Noi2/1

Te1:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

e-posta: kilisdevlelliastanesi@gmail.com

Irt : MUSTAFA BOZDOĞAN

Evrakın elektronik imzalı suretim http://e-belge.saglik.govar adıesinden c2a62fbb-e60e-4f17-a131,-664506022659 kodu ile erisebili
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

•

KOTER PLAĞİ (ÇİFTLİ, ERBE-MARTİN MARKAYA UYUMLU) TEKNİK
ŞARTNAMESİ
I- Malzeme, ERBE marka Elektrokoter cihazIarlyla tam uyumlu ve tek kullamml ı k
olmalı dı r.
Plaklar iletken tabakadan gelen ı sı artışı nı iyi dağıtmak hastada yanı klara neden
olmamalıdır,
Malzemeyi veren firma plak altında oluşabilecek yanmalarda ve cihazla
uyumsuzluklardan dolayı oluşabilecek her türlü sorumluluğu kabul etmiş sayılır.
Plaklar hipoallerjenik malzemeden yapı lmış ve esnek yapıda olmalıdı r.
Plaklar, 12 cm x 20 cm (± 2 cm) ölgülerinde tüm plak yüzeyi cilde yapışmalı, kullanı lan
yapıştım' da iletken olmalıdı r.
Plaklar sıvıya maruz kaldığında kolay gı kmamalı, sıvı rezistans özelliği olmalıdır.
Plak yapıştırıldığı yerden kolay gikartı lmalı ve ciltte atı k bırakınamalıdır.
Plak ambalajlan plakların yapışma ve esneklik özelliklerini dış etkenlerden koruyacak
özellikte olmalı, ambalaj üzerinde uygulama şekli ve son kullanma tarihi bulunmalı dır.
Depo teslimi sırasında 2 yı l veya daha fazla raf ömrü olmalıdır.
Verilen her 80 adet koter plağımn yanı nda bir adet Erbe Koter'e uygun ara kablosu
verilecektir.
Il- TITUBB'na kayıtlı ve Sağlı k Bakanlığından onaylı olmalıdır.
12- Ihale öncesi numune teslim edilecektir.
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