T.C.
KILIS VALILIĞI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi
Sayı : 35277066449
Konu : 35,95 BARKOD ETIKET' ALIMI L.51
TEKLIF MEKTUBU
Hastanemiain ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktan belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ibaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hükmü= göre yapılacak-tır.
Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (
CD.E. / 0.5 / 2020 ) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesüdoğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.
1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aitUr. KDV ise Müdürlüğümüz° aittir.
2.Adı geçen iş Için aynca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3.Fımıa uhdesinde kalan malzemeleri siparişi taldben 5 iş günü Içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Malfiliznıet bedeli, teslimahn bibrilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren Il Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı
Döner Sermaye Blitçesinden bütçe imicknlan doğrultusunda en geç .r2otyüzbetuto, gün içerisinde ödenecektir.
5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacakhr...
6.Teklifier genel yekün / kısmi teldlf üzerinden değeriendifilecektir.
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7.Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi edilememesi
halinde O 548 814 10 15 no kı telefona faks edilmesi Veawmadthultuhmaumwetim
adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
mektubunun aslının gönderilmesini dca ederim.
8.1eldif vererrfirma bütün bu şartlan aynen kabul etmiş sarlacakbr.
9.Sitz kohusu Teldif mektubuna ve Teknik şartnamesine http://kilisism.saglik.govar web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10.Telinik şartname ektedir.
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Kilis Devlet Hastanesi

KOD Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GOL Bulvarı No:2/I

Te1:0348 822 ı l1-10 10 Dahili: 1872 F P348 814 10 1$

e-posta : lelisdevlethastan
. esi(Ogınailoom

hit: MUSTAFA TOPAL

Evrakın elektronik imzalı suretine hıtp;/fe-belge.saglik.gov.ıradresinden dea0f510-abc8-4202-8ed7-cOdtb22d2Obf kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile inızalannlı snr.
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Kİ LİS DEVLET HASTANESİ
BARKOT ETİ KETİ (35)(75 TERMAL 100011)

1- Etiketin sarı mı, Hastanede bulunan termal yazı cı lara uygun olmalı dı r.
2-Her ruloda 1000 adet olmalı d ı r.
Etiket 35x75 mm ebadı nda olmalı dı r.
Eko olacaktı r
5-Rulo numune verilmelidir.
6-Numuneler denendikten sonra uygunluk verilecektir.
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